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Expediente de 25 de fevereiro
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Luiz Armando Lippel Braga (titular da petição 10.388). - Apresente
fotocopiasd de Certificado de reservista e certidão de casamento.

Grupo de Trabalho
Rio, 25 de fevereiro de 1969
Marcas deferidas
N9 477.716 - Guidotti - Instituto
Sôro Hormoterápico Nacional S. A.
ISON - cl. 2.
N 9 514.890 - Arp - Cia. Arp de
Indústria e Comércio - cl. 23.
Cia. Arp de
N 9 514.893 - Arp
Indústria e Comércio -col. 37.
N9 524.081 - Fulminante - Fulminante Indústria e Comércio de
Máquinas Ltda. - cl. 23.
N 9 570.085 - Guarujá Frio Pesca
- Guarujá Frio Pescaç-S. A. cl. 47.
N9 586.329 - Bragantina, - Cia.
Bragantina de Ferro-Liga - cl. 4.
N 9 504.345 - Casas da Banha Casas da Banha Comércio e Indústria S. A. - cl. 7..
N9 600.303 - Jacques Fath - Les
Parfums Jacques Fath - cl. 48.
N9 600.983 - Santamar ‘- Santamar Sociedade Industrial e Mercantil Ltda. - cl. 39. - Registrese com exclusão de aventais de borracha, câmaras de -ar, conta gotas,
luvas impermeáveis d eborracha e
pneumáticos.
N 9 600.993 - Cinesa - Cinesa
Comércio Indústria , Exportação S.A.
- cl. 4. - Registre-se com exclusão de ervas e plantas medicinais.
N 9 601.723 - Raio - Raio Eletrofototécnica Ltda.. - cl. 8.
N9 601.824 - Neuplast - Plastabe
Indústria Brasileira de Máquinas
Para Plásticos Ltda. - cl. 49.
N 9 601.825 - Neuplast - Plastabe
- Indústria Brasileira de Máquinas
Para Plásticos Ltda. - cl. 28. Registre-se com exclusão de puxadores de água para uso doméstico e
guarnições.
N9 601.886 - Confiança - Tecnol
Indústrias Químicas Ltda,. ci. 28.
N9 601.977 - Izina - Malharia
labia Ltda. - cl. 36. - Registre-se
com exclusão de leques.
N9 602.030 - D H - PiragV g A.
Produtos Agro Domésticos - ci. 46.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Courograx - Podbol
N9 602.103
S. A. Indústria e Comércio - ci. 35.
- Registre-se com exclusão de almofada de couro.
N9 602.179 , Trinta e Um - Henriette Schaver - cl. 48.
N9 602.255 - Dobradinha - Engarrafamento Uisque do Nort eLtda.
- cl. 42.,
N9 602.310 Tapecelância - Tapecelândia Indústria e Comércio Limitada - cl. 40.
N9 602.317 - Eldorado - Comercial e Exportadora Eldorado Ltda.
- cl. 13.
Yu
N9 602.512 - Celebras
Han - cl. 41.
N . 602.516 - Maggion - Artefatos
de Borracha e Indústria Mecânica
João Maggion S. A. - cl. 6.
N9 605.249 - Walma - Walma
Indústria e Comércio de Material
Elétrico Ltda. - cl. 2.
N 9 614.213 - Usina Santa Eugênia
S. A. - Santa Eugênia - cl. 11.
N9 614.232 - Risel - Risel S. A.
Comércio e Indústria - cl. 9.
N9 602.032 - Estabilizado - D'Olge
Cia. ,de Tecidos Aurora - cl. 23. Registre-se de acôrdo com o clichê
sem direito ao uso- exclusivo da palavra Estabilizado.
N 9 589.436 - Esboço - Esboço
Arquitetura e Interiores Ltda. ci. 16.
N 9 474.152 - Prefeito - Bar e
Lanches Prefeito Ltda. - cl. 38.
ComerN9 456.963 - Wal-Mar
cio e Representações Wal-Mar Ltda.
- cl. 38. - Registre-se com exclusão cid impressos e como marca de
comércio..
Titulo de estabeelcimento
deferido
601.429
- Cia. Imperial de
N9
Propaganda - Paulo Gomes Caetano - cl. 33 (art. 97 n 9 1).
N9 602.526 - Pespla-Pesquizas
Planejamento - Geraldo da Silva
Barral - cl. 33 (art. 97 n 9 1).
Sinal de propaganda deferido
N9 602.067 - Matelec - S. A. de
Materiais Elétricos Same - cls . 21
- ss (art. 101 com exclusao. da (..F.
50 que fica substituída pela 38).
Nome comercial deferido
N9 602.578 <: laborações Biológicas Indústria ê Comércio Ltda. Elaborações Biológicas Indústria e
Comércio Ltda. (art. 95 n 9.

149 261.454 - Lanifício Santo
Amaro Ltda. - Reg. 390.610.
N9 222.571 - Fonini & Cia.
Seg. 390.611.
149 283.209 - Companiha de Ci.
mento Ipanema - Reg. 390.612.
Marcas indeferidas
N9 283.210 - Companhia de Cl.
N9 520.654 - Lubribras - Lubi- mento Ipanema - Reg: 390.613.
N9
383.621 - Cássio Muniz S. A.
Uras Lubrificantes Brasileiros Ltda.
Importação e Comércio - Reg. nú.
- cl. 38.
mero
390.614.
N9 602558 - Novo Angulo - GruN9 390.585 - Hersil S. A. Servi.
po yovo Angulo -.;1. 8.
ços Técnicos e Industriais - Reg.
N9 606.253 - Safra - Safra S. A. 390.615.
Crédito Financiamento e InvestiNi 390.560 - Flávio Spohu - Reg.
mentos - cl. 41.
390.616.
N9 431.875 - Efecê Editôra S. A.
Exigências
- Reg. 390.617.
N 9 602.567 - Mareio Arthur PusN9 444.786 - Bar Lanches Zava
docime Quites. - Prove com do- Ltda.
- Reg. 390.618.
cumento hábil que é professor' deN9 457.970 - Banco Nacional de
vidamente registrado. Prove que e Minas
Gerais S. A. - Reg. nú.
firma individual devidamente regis- mero 390.619.
trada na Junta Comercial do Estado
N9 514.168 - Fenelon aRul Perdi..
de Minas Gerais, já que se diz co- gão - Reg. 390.620.
merciante.
N9 517.647 - Indústria Farmacéu.
N . 6il2.580 - Olindo Rizzaldo. -- tica Lassa Ltda. - Reg. 390.621.
N9 522.147 - Idma S. A. Indús,
Prove i que é firma individual com
documento hábil devidamente esta- trias Plásticas - Reg. 390.622.
belecido no Estado de S. Paulo e
No 532.126 - Roliver - Importa.
registrado na Junta Comercial.
dora de Rolamentos Ltda. - Reg.
N9 609.067 - Nilo Santos Pinto. 390.623.
-e Mantenho exigência.
N9 523.796 - • Asten do Brasil nel.
N9 09.438 - Imobiliária Fazenda e Comércio S. A. - Reg. 390.624.
Nova Ltda. - Mantenho exigência.
N9 533.142 - Mininomp Eletrônica
Ltda. - Reg. 390.625.
Arquivamento
N9 536.064 - Moplast - S. A. Foram mandados arquivar os Indústria e Comércio - Reg. nú.
mero 390.626.
processos abaixo mencionados:
N9 549.396 - Comissária Pernami127.461
Ibesa - Ind. e
mércio de Móveis Lavapes Ltda. bucana de Negocias Ltda.
N9 552.464 - Hidroeletra Naciona. Reg. 390.628.
Ltda .
N. 543.539 - Atlanta S. 4.
No 565.691 - Relomac - Comer. dústrias
Médico-Odontologicas - Reg.
cial Importadora Ltda.
N9 566.283 - D G R Distribuidora 390.629.
Geral de Rolamentos S. A.
N9 546.081 - Yanmar Diesel En.
Co., Limited , - Reg. 390.630.:
N9 8J6.636 - Marassá & Cia. Li- gine
No 536.837 - Taiyo - Indústria de
mitada.
S. A. - Reg. 390.631.
N9 566.665 - Cia. Fichielária Rio- Pesca
N9 556.250 - Indústria de Malhas
grandense.
S. A. - Reg. 390.632.
N9 567.789 - Wilson Airton Closs. Bevelder
N9 563.344 - Aço Torsima S. A.
- Arquivem-se os processos.
- Reg. 390.633.
149 589.542 -• Conrado Guilherme
Wagner - Reg. 390.634.
Serviço de Recepção,
N9 593.410 - ndústria de Móveis
Estofados Brasmodo Ltda. - RegI.
Informação e Expedição
390.635.
N9 598.744 - Mussi Ferreira 8t
Em 25 de fevereiro de 1969
Cif:, Ltda. - Reg. 390.636.
Notificação
N9 598.825 - Distribluidora
de
Ficam notificados os requerentes Utilidades Agrícolas Ltda. - Reg.2
390.637.
abaixo mencionados convidados a
No 599.416 - Renovadora de Pneu@
comparecer a ê,ste Departamento no
prao de (90) dias a fim de efetuar Nova Vida Ltda. - Reg. 390.638.
N9 599.727 -- Associação Brasiletd
o pagametno da taxa final e retira.- ra dos Fabricantes de a.Ltas
Reg.:
rem o certificados de acôrdo ewn 390.635.
o Dedreto n9 254, de 28 de fevereiro
N9 600.616 - Malamba Discos LU'
de 1967.
mitada - Reg. 390.640.
N9 405 "75 - Fernando da Silva 149 601.580 - Armazém Rio Grafia
Carr i lho - Reg. 390.155.
dense Ltda. - Reg. 390.641.
NO 471.122 - Alfredo dos Reis - N9 601.681 - Aramazém Rio Gran4
R?g . 390
dens,
- Reg. 390.642..
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No 601.960 - Biblioteca Universal
Popular - Reg. 39J .643 ,
N 9 602.182 - Sérgio Bainha Reg. 390.644.
No 603.025 - Laboratórios Lepetit
S. A. - Reg. 390.645.
N9 605.205 - Calçados M P E Rog. 390.646.
N9 605.2é2 - Walma Ind. e Com.
de Material Elétr i co Ltda. - Reg.
392.647.
609.651 - Rege R0111211 Searabucci - Reg. 399.648.
N9 609.811 - Soe/ Rádio Marconi Ltda. - Reg. 390 649.
N, 609.987 - Elos Química Industrial Ltda. - Reg. 390.650.
N 9 610.001 - Editôra de Música
Biasileira e Internacional S. A. •
Em' - Reg. 3•?_)9.551.
N o 611.061 - A, ventino Alves da
Luz - Reg. 390.652.
N9 611.201 - Química aVliney S.
A. - Reg. 390.653.
N9 611.202 - Quimina
Valmey S.
A. - Reg. 390.654.
N9 611.203 - Química Valmey S.
A. - Reg. 390.655.
N9 611:311 - Representaçõwz Pilosa Ltda. - Reg. 390.656.
N g 611.675 - Televisão Excelsior
Rio S. A. - Reg. 390.657.
N9 611.811 - Jan Strebinger Reg. 300.658.
No 611.863 - Jacomo Antônio La
Selva - Reg, 390.66,3.
N9 611.995 - João Roberto Kelly
e Carlos Manga - Reg. 390.660.
N9 612.143 - Djalma *Junqueira Reg. 390.661.
M. Thalenberg N9 612.218
Reg. 390.662.

Cancelamento de Patente

N9 122.818 - Klein, Schanzlin Sz
Becker Aktiengesellschaft - Pat.
18.753.
N9 135.946 - West's PWng And
Construction Company Limited Pat. 78.759.
Egon Remisch N 9 135.930
Pat. 78.760.
No 137.461 - Wiimot Breeden L13nited - Pat. 78.764.
149 137.982 - André Richin Pat.
S8.765.

••• • .• • • a

N9 383.197 - Indústria de ProduNo 383.140 - Ind. e Comércio de
tos Alimentícios Talma Ltda.
Desidratados S. A. Iccmer.
N9 383.198 - Antônio Malinia.
N9 383,141 - Ind. e Comércio de
N9 383.200 - Clamem - Cia.
Desidratados S. A. Icomer.
N9 383.201 - Inferris Ind. de FerN9 383.143 - Terral S. A. MáMercantil
de Santos .
quinas Agrícolas.
N9 383.146 - Volney Demettio ro Rio Sul Ltda.
Jorge.
N 9 383.202 - Sliex - Bar e LanIndustrial ches Ltda.
N9 383.117 - Car
N 9 383.203 - Bala* e Café Tabapoã
Elétrica S. A.
e,
Ltda.
N ? 383.148 - Liberat,o Rizzo.
No 383.204 - L,and Lanches Ltda.
N9 383.150 - Lauro Fajardo DoN9 383.205 - Instituto Amapá Li.
nada e Elso de Souza.
No 383.151 - Unibrás - União mitada,.
N9 383.208 - Miguel Gil Cervera.
Nacional das Indústrias Brasileiras.
N9 383.218 - Antônio Pinho Ren.
N9 383.152 - Unibrás -- União
Nacional das Indústrias Brasileiras. te.
N9 383.220 - Lanifício Leslie S. A.
N9 383.154 - Unibrás - União
N9 383.221 - Agricobraz Soc. de
Nacional das Indústrias Brasileiras.
N9 383.155 - Unibrás - União Expansão Agrícola e Comercial LiNacional das Indústrias Brasileiras. mitada.
União
N9 383.225 - Einprésa Gráfica O
N9 383.156 - Unibrás
Nacional das Indústrias Brasileiras. Cruzeiro S. A.
- Unibrás - União
No 383.230 - Milton Machado.
N 9 383.157
Nacional das Indústrias Brasileiras.
N9 383.233 - James Pyrre TavaN9 383.161 - Unibrá.s - União res.
N9 383.234 - Joaé Alcino Bentini.
Nacional das Indústrias !Brasileiras.
N9 383.241 - João Ferreira AntuUnibrás -- União nes
N O 383.162 de Oliveira.
Nacional das Indústrias Brasileiras.
N9 383.242 - Jbsé Valdevino de
N9 383.163 - Unibrás - União Oliveira.
Nacional das Indústrias Brasileiras.
N 9 383.243 - Cia. Cestari IndúsN9 383.164 - Unibrás - União trias
de Óleos Vegetais.
Nacional das Indústrias Brasileiras.
N9 383.255 - Hidelcd Ilidro Elé.
N9 383.177 - Panificadora iVla
trica de Construções Ltda.
Verde Ltda.
N o 383.259 - Farmácia Medina
N9 383.181 - Usla Tipografia e Ltda.
Papelaria Ltda.
N9 383.263 - Alfredo Geraon.
N9 383.182 - Manufatur aed oin
N9 383.266 - Indústria de Meias
N9 383.182 - Manufatura de Brin- Escalina, Ltda.
quedos Jequiba Ltda.
N9 383.271 - Pecuacro Soc. Pe.
No 383.184 - Serralheria aplana- cuária
Cancela1en0 de Marcas
e Agrícola S/C.
da
Ltda.
N9 383.272 - Passos. Santos & Cia.
Foram canceladas de acôrdo com
No 383.185 - Exportadora Jucab Ltda.
o art. 110 do Cócf_os os regisN 9 383.274 - Pii odutos Quiminos
Ltda.
tros abaixo:
N o 383.187 - Codemar Comissária Dedo de Deus Ltda.
Registros - Requerentes:
de Despachos Marítimo Ltda.
N 9 383.275 - -Ind. de Peças S.
N9 383.189 - João Pereira de Victor
N 9 362.533 - Drogaria Pacheco
Ltda
Abreu.
S. A.
No 383.276 - Riq - Reunidas In383.190
João
Pereira
de
N9
N9 383.134 - Ind. Comércio e Redústrias Químicas Ltda.
Abreu.
presentações Teutobrás T,tda.
119 383.278 - Televisão Excelcior
383.136
Antenio
Nogueira
da
N9
Maria Margarida da S. A.
1,1 383.191
Filho.
Silva.
N9 383.282 - Joaé Francisco Al.
Silva.
N9 383.137 - Gorgy Batista dos
383.192 - Riedel - de Haen varenga.
Reis.
N° 383.283 - Bar e Lancres Ma.
A G.
Ltda.
N9 383.133 - Ind. e Comércio de N o 383.196 - Adiar Ind. e Co- razul383.284
- Naoíni Kuratomis
1,mércio S. A.
N9
Desidratados S. A. Icomer.

N9 138.413 - Pagliotto & Castro
Ltda. - Pat. 78.768.
Pat.
N9 138.907 - Leone Sattin
78.774.
N9 133.980 - José Ricardo de Sou.
za C.1urali - Pat. 73.786.
N9 135.605 - -Max Roth K. G. Fac. 75.791.
N9 136.259 - Canadian Patents
Pat.
And Development Limited
73.792.
No 137.441 - Litiga Segurini e Faustino Molinário - Pat. 78.798.
N9 137.828 - Kenzo Sonda e Ichiro
Keibuchi - Pal., 78.799.
N9 139.098 -- iVeira & Monteiro
- Pat. 78.803,
N9 139.120 - Vieira & Monteiro
- Pat. 78.805.
N9 04.483 - Luiz Pires Conréa Pat. 78.807.
N9 137.317 - Cia. United Shoe
Machinery do Bra.sil - Int. 78.809.
N O 138.119 - Amada° Mericarelli
Santarelli -.Pat, 78.810.
unaene FaN9 139.082
bre TMarceau Andre Simoni - Pat.
78.814.
N9 139.481 - Maria Trosti - Pat.
78.815.
N9 139.736 - Ititaro Kato - Pat.
78.817.
N9 139.780 - Ornanress A G Pat. 78.818.
,tências
NQ 14).455
3rasiIeiras S. A. - 78.831,
I.
Mine:
N9 139.119 - - Ti.
And A.ssocia f cs. Inc. - ,?at. 78.847.
1.1.11-1 rgrer Puig
N o 139.811 - Pat. 78.148.
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383.287 - Maria Rodrigues.
N9 383.290 - Irmãos Gonzales &
Calore Ltda.
N9 383.291 - Produtos Químicos
Dedo de Deus Ltda.
,N9 383.293 - Eletrônica 2006 Linntada.
N9 383.e.94 - Rafael Victor J.L.
menez.
N9 383.295 - Gráfica Lassance
S. A.
N9 383.296 - Maria Alves do Rego.
N9 383.298 - Gráfica Ismael Dias
Ltda.
N9 383.299 - Televisão Excelsior
S.A.
N9 383.307 - Comércio de Madeiras e Papel K V L Ltda.
No 383. 308 - Comércio de Madeiras e Papel K V L Ltda.
N9 383.311 - Boa Leitura Editôra
S. A.
N9 383.312 - Geyser Pinto.
N9 383.315 - Raphael Monne,.
No 383.316 - Ultrafarma Comércio e Representações de Produtos
Farmacêuticos Ltda.
N9 383.319 - Móveis Guarujá Limitada.
a. No 383.321 - Indústria Gráfica
Predial Ltda.
N9 383.323 - Comernial -Caltex
Ltda.
No 383.324 - Ind. e Comércio Noniotex Ltda.
e
e N 9 383.328 - M W Simonsen
Filhos S. A. Importação e . Exportação.
N9 383.331 - Murilo Matos de
Noronha e Ignácio Loyola de Azevedo Horta.
N9• 383.332 - Emprêsa Jornalística R,ujoni Ltda.
No 383.334 - Ruy Grass da Rocha Paes.
N9 383.336 - Jarnasa - Jales Máquinaa e Veículos S. A.
Nee383.337 - Publimono Cartazes
e Teve Ltda.
No 383.338 - Euclides Ary Ga..
gliardi.
N9 383.344 - Gráfica Lassance
S. A.
Ns) 383.346 - Lanches Coisinhas
Ltda.
N? 383.349 - Comercial e Industrial Madefer Ltda.
No 383.350 - Svelt Indústria Eletrônica Ltda.
No 383.351 - General Terrinas
Processo Térmicos Ltda.
No 383.352 - Pauliplex Comércio
de Acessórios Potra Automóveis Limitada.
N9 383.353 - Metan S. A. Metalúrgica Anchieta.
N9 383.354 - Barpee Ind. e Comércio de Artefatos Plásticos Ltda.
N9 383.357 - Maurício Janovitnh.
N9 383.359 - Safari Sertões Organização Promotora de Caça e Pesca
Ltda.
N9 383.361 - Murilo Gondim Coutinha.
NO 383.365 - Televisão Excelsior
S. A.
N9 383.366 - Jair Fernandes de
Alvarenga.
N9 583.367 - Disbeit Distribuidora de Bebidas Ltda.
N9 383 368 - Lanches Cocoroco
Ltda.
No 383.370 - Televisão Excelsior
S. A. 141 383.371 - Televisão Exceisior
S. A.
1n19 383.372 - Televisão Excelsior
S. A.
' N9 383,378 - Fundição Vitória
Ltda.
N9 383.384 - Fundição Vitória
Ltda.
N9 283.385 - Fundição Vitória
Ltda.
N9 383..237 - Fundição' Vitória
Ltda.
Vitória
No 383.388 - Fundição
Ltda.
N9 383,389 - Fundição Vitór:a
Ltda. - careeleaaase os registrosNo
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Oposição

Ernser Werke A G (opoenteao termo 862.653 marca Silene).
Laboratório Wantuil S. A. (opoIndústrias Elétricas e Musicais
ente ao têrmo 868.901, - marca Wall).
Fábrica Odeon S. A. (opoente ao
termo 862.455 marca Som Jovem).
ais Tupã
Indústria de óleos Veget
Ltda. (opoente ao termo' 865.494,
marca Itupal).
Eletro Flex Indústria de Plásticos
Limitada (opoente ao termo 867.836
marca Eletroflex).
Arrenda - Arrendn'mento de Vaiculos e Máquinas Ltda. (opoente ao
termo 863.569 marca Renda).
Lojas Garbo Roupas S.A. (opoente
ao tênno 684.008 ou 864.008 marca
Garban).
Amélia Masotti (opoente ao termo
863.293 marca Gato. que Ri).
H. Schossland Ltda. (opoente ao
têrmo 8E3.674 marca Santa Amaro).
Schosslanci Ltda. (opoente ao
termo 863.674 marca Santo Amara).
Madame Cserefkon (opoente ao
têrmo 863.355 marca Gray For Men).
Jaris-S-en Pharmacêutica Nanmloze
Vennootschap (opoente ao termo ..
863.389 marca Arcartil).
Calçados Motex Ltda. (opoente ao
térmo 863.482 marca Lotex).
Orniex S.A. Organização Nacional
de Importação e Exportação (opoente ao termo 865.888 marca Popy).
Laboratórios Sintofarma Limitada
(Opoente ao têrmo 863.383 marca Urotreol) .
Armações de Aço Probel S.A.
(opoente ao têrmo 863.515 marca
Emblemática).
Edgar Kocher (opoente ao têrtno
864.504 marca Sinco).
São Paulo Alpargatas S.A. (opoente aos -têrmos).• .
N9 864.661 - Makca Biqueiro Retro
Protegida.
N9 864.663 - Marca Palmilha com
Arcada Anatômica.
N9 864.992 - Marca Veste Femme.
No .864.989 - Marca Lady Veste.
Malena Industrial Comércio e Confecções Ltda. (opoente ao têrincr....
863.237 marca Amalen).
Malena Industrial Comércio e Confeccções Ltda. (opoente ao têrmo‘
863.238 marca Amalen).
Société de Sucreries Bresiliennes
(opoente ao têrmo 863.493 marca Irr
-peradot).
• Société de Sucreries ' Bresiliennes
(opoente ao térmo 863.498 marca Imperador).
Syntex Corporation (opoente ao
têrmo 864.538 marca Med-Graph Têrmo 864.537 marca Njed-Grapn 1
Fico Ferragens Indústria e Com srcio Ltda. (opoente ao têrmo 867.121
marca Fico - Financiamento ao
Consumidor têrmo 867.124 marca
Fico).
Indústria de Produtos Alimenticos
-Teixeira Ltda. (opoente ao têrmo
863.148 marca Teixeirinha - têt-no
864.867 marca Emblemática)
Instituto Adventista de Ensião
(opoente ao têrmo 865.745 marca
Ceará Bonbons com preços supeciores) .
Irmãos code (opoente ao té, toe
67.989 marca Pavão).
Chocolate Dulcora S.A. (enateente
ao têrmo -865.399 marca Pipo).
Sociedade Técnica de Wraeilais
Sotaina S.A. (opoente ao térmo
864.396 marca Setena).
V/apsa Auto Peças S.A. (opoeate
ao têrmo 811.950 marca Wap).
Johannes Th-odorue de Wit (
ente "ao têrmo 365.458 mares :lefê
Kikr).
K:bon S.A. (Indústrias
cias (opoente ao termo 8E3.788 marca Nata).
Ipar - indústria de Papel AiaYense (op oente ao térrno 865.417
ca Jipar).
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São Paulo Alpargatas S.A. (opoPrivilégio de invenção indeferido
ente ao tamo 864.991 Marca L)an.
137'.818 - Plataforma esper.al,
Press).
Hotéis Reunidos S.A. Horsa, (opa- para carregamento de tubos e canga.
ente ao termo 865.551 marca Centro nercs - Fruehauf do Brasil 5 A.,
Indústria de Viaturas.
Nacional de Turismo).
Tricot-Lã Textil S.A. (opoente ao
NO 138.770 - Original plano para
têrmo 866.958 marca s Tricomil).
Incentivar a venda de mercadorias,
Soc. Técnica 'de Materiais Sureala mediante acúmulo de pontos ootides
S.A. (opoente ao termo 867.640 mar- por torcedores de futebol - Mui 110
Cãldas.
ca Rociema).
Quarezolit S.A. Materiais de ConsN9 140.114 - Nôvo tipo de cabides
trução (opoente ao têrmo 869.376
para propaganda comercial - Mrnmarca Reboquifacil) •
del
Schwartzenberg.
The Coca-Cola Company (opoente ao terna,/ 863.824 marca AmeriNO
140.6E5 -- Ni3vo brinquedo .:uirt
cola) .
jogos de articulação - Kate K4Jra
São Paulo Alpargatas S.A. (opo- Lisbeth Wiebe.
ente ao têrmo 865.395 marca CaeiNO 141.321 - Nôvo modelo de roque) .
com tubo central de secção de
Edito:ira Abril Ltda. (opoente ao lha
em frascos e garrafas - Lin
tênno 863;948 marca A Revista da líquido
A Ho.
Mãe Modernae.
Abril Cultural Ltda. eopoeriee
N$ 141.356 - Quadro para martermo 863.908 marca A Revista da cação de pontos nos jogos de bilhares
Mãe Moderna).
- José Pasqualucci Sobrinho.
Soc. Técnica de Materiais Soterra
N O 141.498 - Um nôvo tipo do
S.A. (opoente ao têrmo 867.640 mar- cunha
protetora de segurança para
ca Rodema).
ferramentas que se utilizam de caInstituto Adventista de Ensino bos
de madeira - Seiji Yamato.
(opoente ao termo 864.425 marca
Tudo Bom).
N9 141.867 - Um nôvo s'stema a
tipo de envelope para correspondênChocolate Dulcora S'.A. (opoente' cia
- Segundo Antônio Venegas
ao termo 865.309 marca Pipo).
Pfizer Química Ltda. (opoente ao Mangink,
termo 863.520 marca Thor).
NO 157.950 Nôvo modelo de saco
Soc. Técnica de Materiais Sotaina transformados em bolsas para com.
S.A. (opoente ao termo 867.640 mar- piras - Luiz Phaippe Goulart Maca Roderna).
chado.
Trico-Lã Textil S.A. (opoente nó
Exigências
termo 866.958 marca Tricomil).
Myrta S.A. Ind. e Comércio (opaTome conhecimento do parecer:
ente ao termo 864.950 marca Mirza).
N O 134.321 - Joaquim dos- Santos
Aerovento - Equipamentos Indus- Moira.
N9 135.639 - Kimberly Clark Cor..
triais Ltdai (opoente ao termo 863.778
poration.
=arca Aerovent).
Soc. Técnica de Materiais Sotaraa
NO 139.697 - Farbenfabriken Bayer
S.A. (opoente ao termo 867.640 mar- Aktienizesellschaft.
ca Rodema).
No 153.023 - May & Baker Ltd. .N
N9 155.222 - Continental 01 Com.
Chocolate Dulcora S.A. (opoente
pany.
ao termo 865.309 marca Pio).
Tricot-Lã Textil S.A. (opoente ao ( NO 166.830 - Hooker Chem/cal
termo 866.958 marca Tricclail).
Corporation.
Eletromecânica Dyna S.A. (opoenNO 169.565 - 1VIontecatini &micta
te ao termo 863.465 marca Denasa). Generale Per L'Industria Mineraria
Farvenfabriken Bayer Aktienge- e Chim:Lm.
sellschaft (optante ao têrmo 863.5C7
NO 173.704 - Societó -"D'Etucies
marca Copas).
Scientifiques et Inaustrielles de L'Ile
de Franca.
NO 186.115 - F. M. C. Corporation.,
DIVISÃO DE PATENTES
NO 124.067 - Rege Nationale das
Usines Renault.
Rio 25 de fevereiro de 1969
NO 121.248 - 1. R. C. Ltd.
Desenho ou modêlo industrial deferido
No 135.870 - Bruno Balsimelli Neto
NO 137.235 - Fábrica ,de Artefatos
NO 173.984 - Original configura- Metálicos
Erga Ltda.
ção de carertilha para cortar masse
- Metalúrgica Colletti - Festugalto NO 142.06,7 - Melquizes Alves Pe.
Limitada.
rira.
No 173.966 - Original configuLaNO 142.436 - Donato Latanwo.
çáo de carreIlha para cortar ina.s.:,a
talúrgica Coletti - Festugatto Ltcia. e No M1,197 - Remedo da Silva rno
Francisca Guardano.
NO 177.372 - Isca artificial - Abelardo M. Carneiro.
NO 142.974 - Francisco de Cliveis.
NO 188.270 - Uma estatueta em ra Moura.
forma de sereia - Aquabrás Indús- NO 143.311 - Corrado Peruzzi e SI!tria e comércio de -Aquários Ltda
vario Paltoni.
No 143 316 - Pedro de Maio.
NO 143.320 - Escrivão &
AVISO AS REPARTWOES
NO 143.380 - João Coelho da Silva
PÚBLICAS
Filho.
.0 Departamento de Imprensa
N9 143.714 - Malas Weber S. A.
NaCional avisa às gepartições PúIndústria e Comércio.
blicas em ge..al que deverão proviN9 143. 7 - Hervy S. A. Cerâmicilí
, denciar a reforma das assinaturas Indtutria1 20
de Osasco.
dos Órgãos Oficiais até o dia 30 de
N9"e 1H53.388 - Yasuo i Citam. •
No 153.574 - Inparcon abril, a fim de evitar e cancelamento da remessa a partia' daquela tria de Produtos para As Condiam.*
nado
Ltda.
data
NO
154.091 - Virgilla Testa.
O registro de assinatura nova, ou
NO :44./05 - Matnoru Mlyazaki.
ta.e renovação, será feito contra a
No 144.340 - Cia. Fábrica de Bo4
apresentação do empenho da cies- tões e Artefatos de Metal.
] pesa rer.ertiva
NO 171.670 - Boalfe - Comérdd
e Indústria de Peças e Acessórios
Lt.
rnitada
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Nathanael
N9 176.811 Goebel,
N9 162.981 - Elerro Boll Representacões Ltda.
_N9 162.S82 - Eletro Bell Representações Ltda.
N9 163.592 - Igpecograph - Maqu'nas de Endereçar Ltda.
N9 163.813 - CTC - Cia. Industrial Capp.
V;ttorio Bonansra
N9 164.06
Umberto Britti.
N9 159.677 . - Eugenio Plotz.
N9 154.441 - Confecções Alteza
S. A.
N9 161.547 - Cerâm' ca Sani l ara
Porcento.
149 161.548 - Cerâmica Sanitária:
Porcelite.
149 161.887 - Inrebra - Inlústrla
de Relógios do Bras 1 Ltda.
N9 161.942 - Metalúrgr ca La Fonte
S. A.
N 9 161;943 - Metalúrgica La ForAc
S. A.
149 162.030 - Michio Hanhi,
N9 162.037 - Fábrica de Agulhas
Hinodérmic,is Delta Ltda.
N9 144.341 - Cia. Fábrica de Botões e Arte fatos de Metal.
N9 144.530 - 1-1Jmero RoFm.
N9 146.362 -- Salvador Pujais Sabate.
N9 146.788 - Importadora Brasiliense S. A. Comércio e Indústria.
N9 150.408 - Antônio Saldanha
RodrSues.
N9 150.505 - Plásticos Flextene
Ltda.
N9 150.652 - Carlos Wilson Pyles.
N9 150.706 - Fent Raquel Zular
Zveibil. .
149 152.053 - Izumino Hakida e
Nelson Duarte de Almeida.
N9 152.200 - Aristoteler's Bittencourt Moscoso de Jesus.
149 154.644 - Cooperativa Vnico1a
Caxiense Ltda.
N9 159.441 • Indústria Praiasport
S. A.

III)

de 19.:-.9

DIVISÃO JURIDICA

TransEerência e Alteração de Noniede Titular de Processo

Secfs o de Recursos

Seção de Transfá'êncla

Foram mandados anotar nos processos
abaixo as transferências e laterações de
nome:
Comercial Santo Tirso Ltda. (transfer?I nzda para seu nome da marca Gar-arão registros os. 196.006 ---• 272.37282.799 - 309.736 e Titulo Casa de
Laticínios Garrafão - Registro número
252.208) .
Gunther Wagner Pelikan-Werke (alteração de nome da marca Pelico' têrmos
ns. 616.700 e 616.701).
General Electric Company (transferência para seu nome da marca Retilínea
- têrmo n° 417.074).
Banco do Estado da Guanabara S/A
(a"teração de nome do titulo Banco do
Estado da Guanabara S/A - têrmo
n9 444.385).
Dansk-Flama S/A Instituto de Fisiologia Aplicada (transferência para seu
nome da marca Carisoflex - têrmo número 479.803).
Companhia 'Metalúrgica Estampex
(transferências (duas) para seu nome
da marca Estampex - têrmo miniero
521.130).
União Fabril Exportadora S/A
(U F E) (alteração de nome c transferência para seu nome da frase Alsoap
no Lar para tudo limpar - tênno número 545.682 ) .

Recursos Interpostos

Licença

Laboratórios Sintofarma Ltda. (recurso interposto ao indeferimento da marca
Enterobion - Registro n° 263.899) .
PATENTES
Dou-Tex S/A Indústria Têxtil (recurso interposto ao indeferimento da
Rio de ja.eiciro, 25 de fevereiro de 1969
marca Dou-Tex - têrmo n° 402.139).
Contrto de Exp:oração de Patentes
Farbwerke Hoechst Ag Vorin. Meister Lucius Ei Bruning (recurso interposto
Companhia de Carbonos Coloidais ao indeferimento da marca Nulalgina
C. C. C. (pede para ser anotado nas
têrmo nn 433.458)
patentes Privilégio de Inventos núrferos
Prontocor Ltda. (recurso interposto ao
•• 62.766 - 64.124- 68.836
deferimento do nome; com - Pronto
- i3.457 contrato de sua exploração).
Socorro Clínico ProntOcor Ltda. - têrAverb-m-se os contratos.
mo n° 444.677).
Trans[crência e Alteração de Nome
Silva & Cia, Ltda. (recurso interposto
-de Titular de Processo
ao indeferimento da- Marca Café Continente_- têrmo n0 459.315).
P. P. G. Industries Inc. (alteração
Companhia Brasileira de Adubos
de nome da patente Privilégio de InvenC B A (recurso- interposto ao deferitos te- rino n° 131.332). Anote-se a altemento da marca C BI A (tênno número
ração de nome.
478.247) e tênnos, ns. 473.248 478.252 - 478.254)i. .
MARCAS
Club de Regatas do Flamengo (recurso interposto ao deferimento da marContrdc de Exploração de Marcas
ca Flamengo -- tênno n° 482.101) .
Por despacho do Senhor Chefe da
Phormaceutical Monufatures Associaseção foi mandado averbar o contrato
tion (recurso interposto ao deferimento
cie exploração da marca R. B. 50 reda marca Carbomicin - térnio número
gistrada sob o n° 350.525 de proprieo
494.298).
dade de Bausch Ei Lomb IncOrporated
Transporte Ristar S/A (recurso interestabelecido em Estados Unidos da Améposto o deferimento, do nome comercial
rica e era favor de Bausch Ei Lomb S/A
Star Sociedade 'Transportadora Auto
Indústria Óptica estabelecida no Brasil.
Exigência'
Rodoviária Ltda. - têrmo n° 508.681).
Averbe-se o contrato de exploração.
Duratcx S/A IUdústria e Comércio
Proamianto Importação e Comércio
Por despacho do Senhor Chefe da
(recurso
interposto' ao deferimento da
seção foi mandado averbar o contrato Sociedade Anônima (junto ao termo marca Luratex - têrmo n° 515.458).
n°
579.826).
de expkx,e4-o da marca Vibazine regisSandoz S/A (reci.irso interposto ao
tradc sob o n° 354.796 de propriedade
1 Arquive se o pedido da alteração
de Chas. Pfizer & Co. Inc. estabelecido de nome de fls. 14, por falta de cumpri- deferimento da marca Neotalidin têrmo n° 517.390) . I
nos Estados Unidos da América e em mento da exigência.
Companhia City e Desenvolvimento
favor de' Pfizer Química Ltda. estabele2 - Apresente a guia com autenticacida no Brasil. Averbe-se o contrato de ção mecânica do pagamento da taxa de (recurso interposto no deferimento da
marca Pavicity - têrrno .n° 518.356).
explora;ão.
serviços federais, requerente acima.
Cumpra a exigência téen'ca:
Quimio - Produtos Químicos Comércio e Indúseria S/AI (recurso interposto
149 131.935 - Societé des Usines .•nn••n••••••••tla
Chimiques Rhône-Poulenc.
ao deferimento da Marca Ivebeodze N9 160.764 - N. V. Philips' Glotêrmo n° 518.735) .1
eilampenfabriken.
Emaneul Merck 'Offene HandelsgeN9 167.643 - Paulo Mario Maia,
sellschaft (recurso interposto ao deferi149 169.750 - The University of
mento da marca Mercafarma - térnio
Sydney.
N9 170.869 -- Kyowa Kakko Kogyo
519.007).
Co. Ltd.
Ralston Puriná Company (recurso in149 172.001 - Monsanto Company.
terposto ao deferimento da marca Café
TEATRO - CINEMA
N9 173.549 - Budapesti Muszaki
Figueiredo - têrmá n9 520.841).
Egyetem.
Indústrias Elétricas e Musicais FábriCiba Soc'eté Ano149 173.639
ca Odeon S/A (returso interposto ao
• Conselho Superior de Censura
nyme.
deferimento da manja Discorama - - terN 9 173.774 -- Mechema Ltd.
mo n° 521.000). i
149 173.786 - Katsuhiro Hibino.
149 173.816 - E. I. du Pont de NeOrbe S/A Organização Brasileira dc
mours And Company.
Engenharia
e Otto Baumgart InJ..'ístria c
149 173.845 - Fisons Pest Contrai
1.082
Divulgação n9
Comércio S/A (recurso interposto ao
Liraited.
deferimento do nome comercial OrganiAtenda a exigencia:
zação Brasileira (de Engenharia "Ltda.
N9 121.541 - Ciba Societé AnoOrbe - têrmo r5 538.259).
nyme.
PREÇO;
NCr$
0,30
Refinaria de Petróleo 'piranga S/A
N9 132.378 - Eli Lilly And Com(recurso interposto ao indeferimento da
pany,
N9 137.707 - John Charles Cavamarca Ipiranga - Itêrmo n° 552.608) .
nagh e Edwin George Inman.
Química Moura Brasil S/A (recurso
149 139.286 - Ciba Societé Anointerposto ao deferimento da morim RiA VENDA
fume.
nisone - têrmo n° 1 555.038) •
N9 170.765 - Ciba Societé Anonyme.
Tintas Coral S/A, (recurso interposto
Na Guanabara
N 9 173..876 - Ciba Societé Anoao deferimento da' marca Colacril nyme. .
termo n° 556.430);
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1
N9 171.596 - Olindo Silva.
Globo Passagená e Turismo S/A Roberto Dias Bap149 170.486
Globetur (recurso interposto ao indefetista -Barros.
Agência 1: Ministério da Fazenda
rimento da marca Globo - têrmo núme149 173472 - Indústria Plástica e
ro 560.663) .
Metalúrgi6a, Plaza Ltda.
Schneider Lugemunn El Cia. Ltda. (reN9 146.607 -- Elias Gomes Egypto.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
149 136.841 - Rubens da Costa
curso interposto ao deferimento da marca
Drumond,
Schneider - têrmci n9 571.757).
249 144.904 - Nysio Castanheira
Em
Brasília
Irmãos Rangel Ltda. (recurso interCardoso.
149 153.354 - Bento Pinto de narposto ao deferimento da marca Brangel
Na
sede
do
DIN
- têm() n° 576.059).
res Filho.
149 167.534 - Arlindo Don zeti dos
Indústrias Gessy Levei: S/A (recurso
Santos Barreto,
interposto ao indeferimento da marca
149 139.251 - Manufatura de ArteJequi - têrmo n9;576.550).
fatos de Borracha Nogan S. A.
e
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Torno sem efeito o despacho de , Titulo de .P.: fabelecimento Deferido
Companhia Petroquímica Brasileira
N9 041.341 - Me'a'aiarica Belmar
Copebrás (recurso interposto ao deferi- 8v. e determino a republicação dai
Limitada.
notificação
que
saiu
com
o
número
N9
585.554
Industrial
Madeireira
mento da marca Petroquímica - têrmos
N9 621.703 - Agmaaa Sulandes de
Pedron - Industrial Madeireira Peincorreto no D. O. de 7.8.68. .
Automóveis Ltda.
no. 586.368 - 586.373).
Mantenho o despacho de cancela- dron Ltda. - classes 4 e 33 - Art. 1 N9 621.702 - Agencia Sulandes de
97 n9 1.
I Automóveis Ltda.
Carrocerias Nicola S/A Manufaturas mento nos seguintes processes:
Bodegas Y Vifiedos Saint Remy SoMetálicas S/A (recurso interposto ao
Sinal de Propaganda Deferido
N9 617.730 - Alcides Muraro &,
&ferimento do titulo Metalúrgica Nico- ciedàd Anonima )titular do registro] , N9 590.097 - Zaluar -- Aurelio Pilhos
359.677).
las - têm" n° 576.885).
,Brunnet Zaluar - classe 33 - ArN9 042.532 - Transportadora MaCotonificio da Tôrre S. A. (recurLuiz Edne Bueno (titular do re- tio 101.
gali Ltda.
so interposto ao deferimento da mar- gistro 367.641).
N9 065.589; - Kimplex Plasticos e
Marcas Indeferidas
ca Café -Torres termo 590.831).
Emprêsa Gráfica \ O Cruzeiro S. A.
Embalagens S. A.
Confecções S. A. (recurso inter- (titular do :registro 369.849).
N9 017.933 - Antônio Moraes e
N9 526.568 - Aladin - Indústria e
posto ao indeferimento da marca
Cia. Cipan Indústria e`Comercio Cemércio Sobral S. A. - classe 8. Alcides de Mel lo.
Quatro Estações Marajó têimo nú- (titular do registro 370.983).
N9 608.569 - Capyrus Alb, C5 N9 621.882 - - Navegação • e, Cabomero 596.828).
Eduardo Secco S. A. Comercial e, Farmacia Honicopa.tica Paranaense toa=
Caiva L tda.
Industrial
(titular
do
registro
númeLimitada - classe 3.
Indústrias Quimicas Lago Ltda. ro 372•66)
N9 612.489 - Auto Posto Bacacheri
2 •
N9 592.826 - CIC - Cic Cia.; In- Ltda.
(recurso interposto ao indeferimenCondominio do Edifício Brandão dustrial Capp - classe 10.
• to da marca Colina termo 596.873).
Transprências do Titular de Processo
Magalhães (titular do registro má-Vibrasil S. A. Comércio e Benefi- mero
Fel niaa rlad 1, anotar a seguinte
N9 595.114 - Kenla - Kenfa 1ns375.7'78).
ciamento de Vidros (recurso interi ta'ações e Comércio Ltda. - cesse transferência do titular de processo
posto ao deferimento da marca ViLuiz Treiguer Rosemberg (titular 40.
Rapiclo Ze.fir Junior Ltda. (transf.
drosul termo 599.496).
N 9 610.894 - Trisoja - Coop.ral I- para sou nome da marca Zefir Ju-.
do registro 379.949) - Turno sem
'
A Sensação Modas S. A. (recurso efeito o despacho -de cancelamento. va Triticola de Pwso Fundo Litnia nior térmo 599.939).
Interposto ao indeferimento da mar- Apresente a requerent enovos exem- ' t d
c la sse 48.
Retificactià de Clichê
ca Declasse termo 600.643 e termo piares para a concessão do registro.Exigências
600.646).
Instituto Biochimico S. A. Paulo
N9 683.563 - Politur Passagem e
'
Cerâmica São Caetano S. A. (re- Proença (tiutlar do tétano 590.673).
Palmolive Company (junto Turismo ---, Wilmar Carvalho Gomes
curso interposto ao deferiment da - Indefiro ó pedido, face aos têr- aoColgate
registro 222.a87) - Cumpra a exi- 1 - elatoe 50 -- clichê publ. em 27
Marca Vitrocermica têrmo 602.093). mos do art. 80, itens 2 e 6, do C. gência.
; de maio de 1965 - estabelecido era
.
.
S. Paulo.
S. A. Tubos Brasilit (recurso inter- .Seagers
do
Brasil
S.
A.
Fábrica
Emprêsa
Jornalística
o
Progresso
,
N9
682.777 - Chez-Robert - Chez
posto ao deferimento da marca Se- de Bebidas (tiutlar do registro nú- de Tatu! Ltda. (junto ao registro;
,Rebar',: Bar e Restaurante Ltda. --altubo termo 602.295).
mero 359.569) - Face ao parecer ou- 221.867) - Apresente procuração. AN; classe 42 - clichê publicado em 28
Industrias Reunidas . Titan S. A. pra, da D. Jurídica e inclusive face quiVe-se o pedido de anotação de ' de maio de 1965 - estabelecido ern
(recurso interposto ao indeferimen- ao já decidido, ante o parecer do Sr. fls. 8, por falta de cumprimento co.i 1 Estado da Guanabara.
to da . Frase A Elegancia Masculina Consultor Geral da República, inda- ¡ exigência.
N. 68-185 - Mecanof cx - Mecade 12Farmacêutica
de
se Destaca Sempre com Meias Titan firo a petição de n9 7.328, Laboran
S. A. (junto noflex S. a. Indústria e Comércio
fevereiro de 1968.
termo 602.460).
ao registro 333.816) - Pague mais'
classe 17 -- rl ichê publicado em
Irmãos Parasmo S. A. Indústria
Joiaduque S. 4. Indústria e Im- uma taxa de anotação.
25 d a maio de 1965
Mecnica (recurso interposto ao de- portação
do têrmo 569.426)
ferimento da marca Ermeto termoâ - Torno(titular
Waribishi Engenharia de Ziro Ta- N9•682.332 - Auto Rádio Quando,sem efeito o despacho de
..._ de Apresentação Alcance Mundial no
'135.631).
fls. 7v. e, em consequcencia, conce- keda (junto ao têrmo 543.814)
Melhor Rádio da America Latina --;
Tome
conheci:c.Lato
do
parecer
de
do o registro.
Zilomag S. A. Industrial Eletrônica
Obre S. A. Org . Brasileira de EnCompanhia Frigorifica de Produ- acôrdo com o art. 158 do CPI.
classe 8 - clichê publicado e
Imprensa de Jaú Ltda. (junto ao --classe
genharia (recurso interposto ao deda Pesca Indústria e Comércio
de maio de 1965.
ferimento da marca Orbe termo 'nú- Frigopesca (titular do registro nú- tênno 553.920) - Face o cancela- 26N9
681.703 - IC Industria e Comero 831.513).
mero 379.948) - Conforme despacho mento do registro 363.624, diga se mércio - Editora Promoções Ltda.
Lojas Mattos (Armarinho e uten- de fls. 11v. do Registro 379.949 con- tem interesse no presente pedido.
Classe
32 - clichê publicado cai
allios Domésticos Ltda.) . (recurso in- sidere-se a guia para pagamento daKarosa Narodni Podnik (junto ao 21 de maio de 1965.
terposto ao indeferimento do titulo quêle mesmo Registro e canceleese o
têrmo 553.3U) - Apresente o re-Lojas Mattos termo 440.428).
N 9 681.801 - Tapajós - Elcodoro
presente, na forma requerida.
querente novos, exemplares com exHonda Giken Kogyo Kabushiki
elusão
dos
artigos
grifados
à
fôlhas
Cantero
classe
9 -1965.
clichê pubhMarcas Deferidas
cado em 21-de
maio de
Raisha (Honda Motor co Ltd) (re13.
N9
602.245
Figurativa
- Ciba
corrente do termo 608.708) - DeN9 440.009 - Confertil - ConferPolidura S. A. Tintas e Vernizes
claro o número do seu registro cita- til
S. A. Importação, Comércio e (junto ao têrmo 591.976) - Cumpra Societe Anonyme - classe 38 - cli1chê publicado em 31 de outubro de
do no recurso.
Indústria - classe 41.
a exigência. o.
N9 440.265 - Printscreenv- PrinRepublicaçã'o:
Jolimode Roupas S. A. (junto aoi 1963.
tescreen S. A. Indústrias Gráficas
Exigências
têrmo 600.962) - Apresente exem-,
Diretor Geral - Divisões -- Servi- - classe 38.
cos e Seções - Diarios de: 13.2.68 N 9 550.720 - Globus-Dowidat - piares em seu nome a atual titular, N9 440.470 - Papelaria e Tipografia Kagê Limitada - &peça-se o
- 14.2.69 - 19.2.69 - 21.2.69.
Ferramentas Globus Dowidat S. • A. do pedido.
certificado de acárdo com o art. 108
Expediente de 25 de fevereiro de 1969 - classe 11.
N9 610.901 - Mecânica Alvorada e seus parágrafos e faça-se a seguinN9 608.547 - Zoca - Cia. Comer- Limitada. - Apresente procuração. te apostila . mies exemplares - ConPedidos de Preferência
cial e Industrial Katra - classe 48.
N9 606.438 -- Raatapaula Melhorana classe 38 considerando-se
Perfumaria e Cosméticos Mirza LiN9 609.065 - Lira do Mestre Lula mentos S.. A. - Cumpra o disposto ce&ido
os ar1i ,,. (1s ermo semi-impressos.
mitada (no pedido de preferência da - Nilo Santos Pinto - classe 8.
nos art. 96 do Código.
marca Roda Viva têrmo 827.187) --N9 603.009 - Urba - Urba InDiversos
N9 606.439 - Santapaula. Mi lhoDefiro o pedido de preferência.
dústria e Comércio de Auto Peças Liramentos
S.
A.
Cumpra
o
dispasCutia S/A Indústria e Comércio (junMorada - Móveis Objetos de Arte mitada - classe 8.
to no art. 96 do Código.
Ltda. (no pedido de preferência do
,,ao tênno 551.024). Arquive-se o 'penome comercial Morada - Móveis N 9 607.348 - Anaxilose - Silvio
elido de anotação de transferência por
Cumpra o Art. 96 do Código:
Objetos de Arte Ltda. termo 674.040) Teixeira de Andrade - classe 48.
N9 603.010 - Urba Indústria e
/4 9 606.440 -- Santapaula 1.01hora- falta de cumprimento de exigência.
- Defiro o pedido de preferência.
Comércio de Auto Peças -Ltda. - mentos S. A.. Biofarrna Cociete Anonyme (junto ao
Morada - Móveis Objetos de Arte classe 11.
tiram 570.159). Arquive-se o pedido
Ns. 606.441 - 606.442 - 6 .443 tiro
Ltda. (no pedido de prefercencia cln
- 606.444 - 606.445 - 606.446 - da .-lotação
de transferencia por falta
-,
Comércio
marca Morada têrmo 674.041) - De- N9 495.628 - Gaeta
de
canair'mento
de exigência.
S.
A.
Santapaula
Melhoramentos
de Guarda Chuvas e Sombrinhas Ga,efiro o pedido de preferência.
B:ofarma Societe Anonyme (junto ao
Morada - Móveis Objetos de Arte ta Ltda. - classe 30.
'N9 596.388 - Banco, Riograndense tênpo 57C.158). Arquive-se o pedido
S. A.
Ltda. (no pedido de preferência da N 9 554.232- Isla - Isla S. A. de Expansão conômica,
E.
de anotação de transferência por falta
marca Morada têrmo 674.042) - De- Importadora de Sementes Para La- Cumpra o art. 96 do CPI.
voura
classe
45.
firo o pedido de preferência.
N9 590.744 - Gerard Fritsch - Di- de cumprimento de exigência.
Epel Constru- ga o requerente face o Edital de noN9 584.585 - Epel
Mabra Materiais Brasileiros de Ferro
Diversos
ções, Estudos -e Projetos de Engenha- tificacão do Juiz de Direito-'da 39.
e Aço Ltda. (junto ao têrmo 603..265).
Ficam sem efeito os despachos de ria Ltda. - classe 16.
Vara da Fazenda Publica da GB.
Arquive-se o pedido de anotação de recancelamento publicado no Diário N9 449.691 - Raimann ba Cumpra o Art. 92 do CPI:
tificação ele nome por falta de cumpriOficial e determino a republicacão ba ica de Máquinas Raimann S. A. -H
da chamada para pagamento da taxa classe 6.
N9 617.696 - A & O Arte e Objetos mento de exigência.
N9 555.908: ,,Nochim Bergier final nos seguintes processos abaixo N9 449.529 - Rstc Fi - Fábrica de Limitada.
mencionados:
Máquinas Raimann S. A. - elas- N9 666.052 - Lar da Criança Fc- Nada há que deferir.
Ferlan Representações Ltda. (titu- se 6.
lis.
Rernasil Representações, Materiais e
lar do registro 377.992).
Serviços Ltda. (junto ao térino número
N9 608.815 - atrela do Mar Apresente ProcuraçãO
534.803). Arquive-se o pedido de anoQuimica Fabril Indarp Ltda. (titu- Margarida Neves Brasil - classe 46.
N9 642.469 - Mar rei Francisco Ja- taçáo de aireração de nome por falta de
lar do registro 374.447).
Setro ero.
NO 578.803 - Ipiranga
cumprimento de exigência.
- Jorge Julien (titular do registro Porcelana Ipiranga .Ltda.
elasN9 642.323 - Alhambra Comercio e
374.484) .
se 8 - com exclusão de velas.
Ib
Reresentações Ltda.
Arbor Acres S/A Avicultura (junto
N9 595.033 - Eações Musicais VeKohler Co. (titular do registro núao têrmo 534.269). Arquive-se o pediramal'
S.
A.
M.
B.
Sociedade
de
N9
641.654
Miguel
Vital
Monmero 378.684).
do de anotação de alteração d. e nome
Musica do Brasil Ltda. -, tenegro.
The Lnkenheimer Company (titu- Arte
Pc,,r falta de cumprimento de exigência..
29 641.342 - Condufil Ltda.
classe 32.
lar do registro 361.795).
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Notificação

" Ficam os requeridos abaixo mencionados convidados a comparecerem e êste

N9 785.200 - Bril S/A Indústria e
Comércio - 12-‘‘.gistre; 388.979.
N9 451.206 -• Tiritas Finas Comércio
e_ Indústria Ltda, Registro 388.985.
N5 496.254 - Comércio e Indústria
de Doces Nakayama Ltda. - Registro
388.992.
N9 573.060 - Casa Dechandt Ltda.
- Registro 389.001.
N9 605.000 - Irmão Lebiedziejewski
Limitada - Registro 389.011.
N9 597.831 - Frankenberg Ei Cia.
Ltda. - Registro 389.008.
N5 08.209 - Werner Hjalmar Gross
- Registro 389.179.
N9 597.412 - Condomínio do Edifício Alagoas - Registro -389.218.
N9 598.231 - Exportadora Valentina
Limitada - Registro 389.225.
N9 600.975 - Café e Bar Nóbrega
Limitada - Registro 339.252.
N° 584.683 - Usina Santa Terezinha
Sociedade Arr-ima Açúcar e Álcool
Registro 389.474.
N° 584.778 - Pontes S/A Ferra,
=tas e Equipamentos - Registro nó.,eto 3,í9.475.
N 9 584.811
Claudir Chaves - Registro 380.476.
N° 597.668 - J. S. Santos Registro 389.477.
N9 599.363 - Madeireira Oripel Limitada - Registro 389.480.
N° 600.425 - Francisco Scarpitti --Registro 389.497.
N° 600.534 -- Inquisa Indústria Química Santo Antônio S/A - Registro
389 . 500.
N 9 580.766 - Estoril VeiculOs Máquinas e Motores Ltda. - Registro nómero 389.563.
N° 582.307 - Top Club de Turismo
Organização e Previdência - Registro
389.54.
N9 609.298 .- Hurato El Costa Ltda.
- Registro 389.585.

Departamento no prazo de 90 dias a fim
de efetuarem o pagamento da taxa final
e retirarem o certificado de acôrdo com
o Decreto n° 254. de 28 de fevereiro de
1967.
N5 555.825 - Fábrica de Conservas
,Arrebol Ltda. - Registro 390.029.
N 221.488 - Laboratório Farmacêutico Floma Ltda. - Registro 389.893.
N 5 243.895 - A. S. Corrêa Es Cia.
Ltda. - Registro 389.895.
N 9 389.907 - A. R. Graeser Cs Cia,
• Registro 389.907.
N" 543.739 - Jardisn Tropicais Ltda.
o-- Registro 389.927.
N9 588.961 - Difaco S/A Distribuição, Fabricação; e Comércio de Embalagzns - Registro 389.945.
N° 599.663 - Vip Lubrificantes Ltda,
Registro 389.957.
N° 599.835 - Organização Palavra
•da Vida Sociedade Civil - Registro
. 389 . 958 .
N° 600.831 - Comércio e Indústria
Aretama S/A - Registro 389.961.
N9 600.911 - hchistria York S/A
- Prcdutos Cirúrgico - - Registro mim.-ro
.
389.962.
• N" 601.197 -- Owens Corning Filin•-.glas Corp. - Registro 389.963.
N9 601.511 - Indústrias Gessy Lever
Sociedade Anón:ma - Registro nútn-ro
389 . 964 .
N'' 601.697 - Lojas Edilar Ltda.. Registro 389.96,0.
N° 601.794 - Eletro Refrigeração
Brasiluso Ltda. -- Registro 389.967.
N° 602.364 - José Geraldo Scaramo
Registro 389.969.
- N° 525.382 - Gyorgy Pataki - Registro 389.995.
N9 526.090 - Aliendray Nesbi Importação e Comi5rcio Ltda. - Registro
389.996.
N° 529.546 - Drogasil Ltda. -- Re,
gistro 389.997.
N9 601.199 - Ciba Societe Anonyrne
- Registro 390.013.
I
N° 584.501 - Emco Embu Comerciai
Limitada - Registro 390.036.
N° 611.985 - Parke Davis Ei Company - Registro 390.078.
N5 612.173 - Adimex Administração
Importação e Exportação' de Metais Limitada - Registro 390.079.
N° 612.610 - Moagem e Refinação
de Ração Balanceada S/A - Registro
390.080.
N° 613.611 - Calcados Cedofeita Limitada - Registro 390.095.
N° 613.612 - Calçados Cedofeita Limitada - Registro 390.096....
N°. 613.671 - Grillo Móveis Finos
Limitada - Registro 390.104.
N° 613.689 - Eleafar Eça Negreiros
--- Registro 390.108.
I\I° 613.690-- Eleafar Eça Negreiros
Registro 390.109.
N9 613.694 - Móveis Vital Brasil Limitada - Registro 390.110.
N° 613.760 - Blocos de Cimento
Flórida Ltda. - Registro 390.111.
N9 554.103 - Angelo Milani S/A
Indústria e Comércio - Registro número 388.865.
N9 581.528 - Cervejaria Pérola S/A
Indústria e Comércio de Agricultura Registro 388.948.
N9 595.312 - Eletro Mecânica Mafipe Ltda. - Registro 388.954.
W 598.866 - Banco Agrícola Mer'cantil S/A - Registro 388.968.
N° 598.867 - Banco Agrícola Mer-

cantil S/A - Registro 388.969.

N° 438.783 - Trindade Buchmann
Limitada - Registro 389.594.
N° 439.102 - Cinzano Ltda. - Registro.389.595.
N9 566.958 - Elza Cabril Ramos Registro 389.601.
N° 567.438 - Imp. Walter Maciel
Sociedade Anônima Comércio e Indústria - Registro 389.604.
N5 589.679 - Mercantil Brasileira
Sociedade Anônima Brasan -- Registro
389.620.
N° 594.654 - Varirnex Poslke
warzystwo Handlu Zagrancicznego Registro 389.629.
N° 533.228 - Instituto Biochimico
Sociedade Anônima Paulo Proença Registro 389.683.
N° 542.877 - Confecções Dou Tex
Limitada - Registro 389.722.
N° 594.176 - Associação Brasileira
dos Cava leiros da Ordem Imperial Constantiana Militar de São Jorge - Registro 389.762. N5 597.878 - Synteko S/A Comércio, Importação e Exportação - Registro 389.777.
N° 512.972 - Metalúrgica Glicério
SoJeJade Anônima Indústria e Comércio - Registro 390.121.
N5 611.604 - Guarujá Importadora
Limitada - Registro 390.140.
N9 406.623 - Orquestra Casino de
Sev i lha Ltda. - Registro 390.156.
N9 424.916 - Escritório de Construções e Engenharia Ecel S. A. Registro 390.165_
N9 427.371 - Jóias Atlas Ltda. Registro 390 167.
Kellogg Company N9 430.614
Registro 390.168.
N9 431.273 - Lindberg Products
Inc. - Registro 390.170,
N9 469.450 - Parenti & Cia. ,Ltda.
- Registro 390.172.
N9 612.767 - Produtos Ags Ltda.
Reg, stro 390.202.
N9 613.941 - Emprêsa de Ara'a
Rio São Jorge Ltda. - Registro numero 390.229..

PARCELAS PERTENCENTES AOS MUNICIPIOS
Divtilgaçâo n9 1.081
•
PREÇO: NCr$ 0,35

À VENDA
Na Guanabara
Avenida Rodrigues- Alves n 9 1
Agência 1:
Ministério da Fazenda
Atende-se a pedido 's pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília

Na , ede do D .1. N

No 610.124 - Eletrodos Simonek
S. A. - Reg'stro 390.239.
"-N 9 612.807 - Ayres , da Costa Pessoa - Registro 390.250.
N9 612.891 - Associação Nacional
da Fiscal , zação de Previdência Analiso - Registro 390.251.
N9 612.916 - EMpreendimentds
Sete Quedas S. A. (Emseque) Registro 390.252.
I\Tv 613.897 - Fabrica de Cofres e
Arqu:vcs Bernard i ni S. A. - Registro 350.262.
N9 611 878 - Bebidas Magra Ltda,
stro 390.292.
N9 612.379 - Mazaria Pedroso
Nogueira - Registro 390.301.
No 517.1'92 - D. Giannino Vilardi - Registro 396.327. N9 584.338 - ABC Rádio e Televisão S. A - Registro 390.549.
N9 538.678 - Emprêsa Nacional de
Allt0C?MillhõeS S. A', - Reg'stro número 390.392.
Transportes
N9 596.223 e Comércio Ltda. - Registro '390.409.
N9 596.513 - Orirnpala Organização Imobiliária Paulista Ltda. - Registro 390.410.
N9 461.567 - Dispaco Comércio e
Representações de Couros e Calçados
Ltda. - Registro 290.423.
N9 479.625 - FarMácia Marcial Limitada - Registro 390.429.
N9 590.943 - Indústr'a de Arames
Cleide S. A. - Registro 390.442.
N9 605.221 - mIsaria Rederltda
-- Registro 390.459.
N9 606 286 - Madeiras Icaraima
Ltda. - Registro 390.460,
N9 532.072 - Tecidos e Artefatos
Mosanyl Ltda. - Registro 390.475.
N9 560.589 - Totalmotor Importação e C.omércio ,de Peças Ltda.
Registro 390.482.
N9 580.840 - Artefatos Plást'coe
Sul Indusrtial Ltda, - Registro número 390.491.
,
N9 589.179 - Malharia Nilza, Ltda.
- Registro 390.494.
N9 453.300 - Sanap S. A. Nacional de Aço e Ferro - Registro número 390.513.
N9 460.244 - Ittarcosa S. A. Máquinas. Represefitacões Comércio e
Indústria Registre 390.514.
Biofarma 'Societo
N9 579.007
Anonyme - Registro 390.524.
N9 603.331 - Artemio Maffucci
Registro 390.527.
N 9 609.819 -- SOciedade Rádio Marconi Ltda. - Registro 390.530.
N9 611.629 - Condomínio do Edifício Condorcet
Registro 390.V.34.
• N9 613.600 -, C`alcados Cedofeita
Ltda. - Registro 390.538.
N9 613.614 - Calçados Cedofeita
Ltda. - Registro '390.542,
N9 588.317 -- comércio e Indústria
de Jóias Iko Ltda - Registro número 390.555.
N 9 590.073
Cia. Geral de :Indústrias - R,egistro 590.0'73.
No 595.153 - Artecimaco ArtefatoS
de Cimento e Materiais .de Construção Ltda. - Regittro 590.153.
No 600.472
Banco Mercantil de
Ni teroi S. A.
Registro 390.571.
N9 600.507 - Tecidos e Artefato:O
Fischer S. A. 4- Registro 390.572.
N9 612.569 - Exportbras S. A. Indústria e Comércio - Registro 4mero 390.575.
N 9 553.852
.0 Barbosa & Cia.
- Registro 390590.
No 596.404 -2-1 Banco Riograndense
de Expansão Econômica S. A. - Ra
-gistro390.61
N9 598.547 -r Bartholomeu de Biqueira Cavalcanti Pessoa de Melo Reg istro 390.602.
149 600.713 - F. C. Lang S. A. Indústria e Comércio - Registro número 390.603,
N9 601.583 Agência de Turismo e
Transporte .Ltda. - Registro número 390.604.
N9 612.795 -4 Laboratoire: •Cassenne S. A.
Registro 390.609.
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MARCAS DEFOSITADAS 1
Pu)s" laçAo feita de acd-rdo som o art. 109 o, sous parágrafos do Código do Proprie rI ade Industriai
11,-.1n•n•".

,ffie•

N9 872.552

cas, video-tapes, dispositivos, filmes, 19 - 20 - 21 - 22- 23 - 24
fotolitos); publicações especiais (ecu- 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 tais, relatórios, matérias pagas, de- 31 - 32 - 33 - 31 - 35 - 36 42
40
41
38
39
clarações, avisos, comunicados); dis- 37
43 - 44 - 45 - 46 - 47 e t.8
tribuição e selagem de inata direta
Título
N9 872.557 •
N9 872.560
,

Requerente: Fedo.raçãc, Brasileira das
Associações Cristãs de Moços
Local: Guanabara
Classe: 33
Atividade: Estabelecimento de ensino moral, físico e intelectual
N9 872.554

„.4:,
r7vree-7,.11
A
Requerente: Cisne Textil S. A.
Local: São Paulo
5
6
4
2
.3
Classes: 1
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Requerente: Fedemçáo Brasileira das
11 - 15- 16 -17 - 18 - 19
Associações Cristãs de Mddos
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Local: Guanabara
Requerente: Grupo Executivo de 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
Classe: 33
Publicidade Ltda.
36 - 37
32 - 33 -- 34 - 35
Atividade: Estabelecimento de ensiLocal: Guanabara
38 -39 -40-41-42-43
no moral, físico e intelectual
Classe: 50
44 -- 45 - 46 - 47 e 48
N9 872.555
Aplicação: Serviços de: Criação, proTitulo
dução e veiculação de campanhas
N9
872.561
publicitárias em rádio, jornais, revistas, televisão, cinema, "outedoor",
planejamento e realização de promoções:- criação e produção de faixas, flâmulas, brindes, cartazes e
serviços de publicidade em geral.
produção de todo e qualquer material gráfico (folhetos, livros, revistas, boletins, " "house-organs) ; mateRequerente: Indústria Têxtil
INDUSTRIA BRASILEIRA
riais de reprodução e audivisuais
Carambei S. A.
(clichês, estéreos, discos, fitas magMarca: "Polyana"
néticas, video-tapes, dispositivos, filLocal: São Paulo
mes, fotolitos) ; publicações espe- Reque ronte: Dialfar Distribuidora de
Classe: 23
ciais (editais, relatórios, matérias Títulos e Valores Imobiliários S. A.
Artigos: Tecidos em geral
-Local: São Paulo
pagas, declarações, avisos, comunicaClasse: 32
N° 872.556
dos) ; distribuição e selagem de
Para distinguir e assinalar: Almamala direta
naques álbuns impressos, anuários,
N9 872,558
calendários, catálc roa, crônicas impressas, designação de filmes e peças
teatrais, discursos impressos, olhetos e folhinhas impressas; histórias
impressas, índices telefônicos, jornais, livros músicas e orações impressas, peças: Cinematográficas,
teatrais, poesias iimpia)ssas, prearaindústria Brasileira
mas . de circo, de rádio, de televisão,
Requerente: Relógio 1Vlondaine do impressos, impressos, propaganda
Brasil S. A.
impressa escrita, prospectos impressos escritos, prosas impressas, publi• Local: Guanabara
Classe: . 8 •
cações impressas, revistas impressas,
Artigos: Relógios
romances impressos, roteiros impressos de filmes, rafeiros impressos de
N9 872.559
peças teatrais, "Scripts" de cinema,
"Scri.s" de teatro, e de televisão,
sueltos impressos

POLYANA

Indústria Brasileira

Requerente: Grupo Eixecutivo de
Publicidade Ltda.
Lccal: Guanabara
Classe: 50 . .
Aplicação: Serviços de: Criação, produção e veiculação de campanhas
publicitárias em rádio, jornais, revistas, televisão, cinemas, "tiasdoar"; planejamento e realizaçáo -ie
arerneções; criação e produção de
faixas flâmulas, brindes, cartazes e
serviços de publicidade em gerai;
Requerente: Cisne Textil S. A.
produção de todo e qualquer mateLocal: Guanabara
rial gráfico (folhetos, liv"os. revistas,
boletins, "house-organs") ; materiaisj Classes: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 10 - 11 - 12 de reprodução e audiovisuais (cli- 6 -- 7 - 8 -- 9
chês, estéreos,. discos, fitas magn.éti-1 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
•

Classe: 38
Para distinguir.: Agendas e álbuns
em branco, argolas de papel e popalão, aros de papel e papelão, sa..Ides de papel para enfeitar, bilhetes
de: ingressos, passagem, papel, bobinaS de papel, blocos para: anotações, cálculos, correspondência, de-.
senhar, escrever, brochuras não ink-.
pressas, papel para cabogramas, cadernetas em branco, cadernos escolares, cadernos para de ,amho, caixas
ele papelão, capas de papel e papelão para documentos, carteiras de
papel e papelão, cartolina, 'cartoeS
de iden tidade e de visitas, em branco, cartões índices, cartuchos de cartolina, não de outras classes, chapas
de papelão para fins diversos, cha,pa.1
planográficas, cheques em branco,
duplicatas, encadernações de papei e
papelão, envelopes, envéducros de
papel e papelão, etiquetas, faturas,
fôlhas de: celulose, papel e papelão,
fôlhas índices, guardanapos de pe.,
pel, ingressos de papel e cartolina,
lenços de papel livros comerciais era
branco, de contabilidade, fiscais era
branco, livros não impressos, malas
de papel, maletas de papelão, mataborrão, notas • fiscais e promissórias,
ornamentos de papel; papel absorvente; almaço, aluminado, celofane,
crepora carta, de celulose, de linho,
de seda, encerado, estanhado; higiênico, impermeável, linha d'água,
para: desenho, embrulho, encadernação, escrever, impressão, papelão
para qualquer fim, papelinhos para
fins variados, passagens de papel ott
cartolina, pastas de cartolina, promissórias em branco, papel de radiogramas; recibos em branco, recipientes. de' papel e papelão, rosetaS
de papel, rôlo de papel, rótulo do
papel, sacos de papel, talão de cabogramas, de ingressos, de passagens, de promissórias, de radiogramas, ele recibos, talão de telegramas, telegramas em branco, tuboa
de cartão, tubos de papel, tubos de
papelão, tubetes de cartão, tubetes de
papel, tubetes de papelão, vasos do
bl:ção,câpapelão,schcmfp rri m mm
cartolina ou papelão
NM 872.564

Ns. 872.562-563

Dialfar Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S. A.
Local: São Paulo
Classe: 50
Para distinguir e assinalar: Transação com títulos mobiliários, distribuidora de titules e valores, financiamento, crédito 4, investimentos

Propaga Publicidade litc31.
Local: Mo Paio
Classe: 32
Para distinguir e assinalar: Almana.;
ques - álbuns impressos - armárioa
- calendários - catálogos - crônicaa
impressas - designação de filmes, e
de peças teatrais - discursos impressos - folhetos impressos - folhintdiS
impressas - histórias impressas ínn
Mus telefônicos - jornais - livron
-- músicas e orações impressas
peças cinematográficas - seatraúl
poesias &apressas - programas de cirrs
co, de rádio, de televisão impreaa0B
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propaganda impressa escrita —
propectus impressas escritos — prosas
dmoressas — pumicaçoes impressa ; —
revistas impressas — romances impressos — roteiros impressos Ge filmes
— roteiros impressos de peças teatrais
"scripts" de cinema, de teatro, detelevisão .— sueltos impressos
Para custmguir e assinalar: Serviços
de propaganda e publicidade em geral,
da classe 50
N9 872.566
[ propaga publicidade limitada\
Propaga Publicidade Ltda.
iVome Comercial
Sociedade brasileira, comercial, estabelecido, na cidade de Ribeirão Prêto
Local: São Paulo
N9 872.567

dm
Mário Baldim
Local: São Paulo
Classe: 50
Para distinguir, e assinalar Prestação
de serviços reldoionados com a f abrieaçã. de artigos da indústria de produtoS químicos para limpeza doméstica. Assistência técnica e aplicação
dos mesmos produtos da
Classe: 50
N9.872.558

IflíliOiJ ex
Mário Bandim
Local: São Paulo
Classe: 50
Para distinguir e asinalar: Prestação
de serviços relacionados com a fabricação de artigos da indústria de produtos químicos para limpeza doméstica. Assistência técnica e aplicação
dos mesmos produtos
Classe: 50

N9 872.510

11"")..

allovIct

modas Ltda.
Local: bao Vamo
Classe: 55
Porá distinguir e a,ssnalar: Abrigos
quando vestuários — agasamos — alanaguas — aventais — Dawyvas
- ~eles — batas — batinas —
tielmudas — blusas — Plusoes — boinas — bolaras — bonés — borzeguins
— Dotas — getinas — cacne-cols
cachenez — caiçactos — calças — caleinnas — calções — camisas — inclusive para esporte — camisas de torça
— camisas pagao — camisetas — camisolas — camisolões — canos de botas tperneiras/ — capacetes — capas
— capotes — carapuças — cartolas —
casacos — casacas — casquetes — casulas — ceroulas — chales — chinelos
— chuteiras — cintas — cintos —
cinturões — clergy-inan — colarinhos
— coletes — combinações — corpinhos
— cuecas — cueiros — culotes — dolmans dominós echarpes — espartilhas — estolas — fantasias —
fardamentos — fardas — fraldas —
fraques — galochas — Ondulas —
gorros — guarda-pó — gravatas —
hábitos — japonas — jaquetas — jaquetões — lenços — librés — ligas —
lingeries — luvas — macacões — malllots mandriões — manípulos —
mantas' de uso pessoal — manteaux
— mantilhas — mantos — martas —
martinhas — meias — meias conftxções — modeladores — palas (ponchos
leves) — paletós — pantufas — paramentos — peignoirs — pelerines —
peles quando vestuário — perneiras —
peugas — pijamas — peitilhos — peitos polainas — ponchos — puloveres — punhos — quepis — quimonos
— regalos — renards — robes de
chambre — roupas brancas de uso
pessoal, de baixo — roupas feitas —
roupa para esporte — roupões — saias
— sandálias — sapatos — sobre-peli
zes — solidéus — shorts — chuteiras
— slacks — sogretudos-sotairies —
tiens — suetpr — sungas — suspensórios — taillenrs — talabartes — tiaras
— togas — toucas — túnicas
turbantes — uniformes — vestidos —
véus — visons
Mariages

No

872.571

_Irl íacíctet.

•.31-c‘à:

kariáges Modas Ltda,
Local: São Paulo
Nome Comercial

Sociedade brasileira, comercial, estabelecida na Capital do Estado de
São Paulo.
N9 872.572.573
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1

• Mário Éaldim
tocai: São Paulo
Classe: SP
Para distinguir e a 5SN àl'at : Prestaeát,
Marna Agro-Diesel Ltda.
lie serviços relacionados com g f abriLocal: São Paulo
Sacão de artigos da indústria et- moClasse: 7 •
autos químicos para limneza
A-'-b e dores
ancinhos
toa. ASs i stêncla técnica P aplicação —
- anci-hs •- rncdos mesmos produtos
nicos — ancinhos — puxados a ca-

valo — arados — arrancadores de
frutos e de plantas — arranca-tocos
— Palancins — batedeiras ag-ricolas
— bicos para arados — Pombas agricolas -- borrincadores agricoias —
braços de arados — capinaaeiras mecânicas -- carpideiras — cavadeiras —
ceifadeiras ceifeiras — cepos de arados — charruas — cortaaores meearucos de cana — capim — .grama -descavadeiras mecânicas — ctesterroadores agrícolas — destocadores — distribilidores mecânicos de estrume —
distribuidores mecânicos' de sementes
— eixotos de máquinas agrícolas —
escarificadores — escavadeiras mecânicas — máquinas espalhadeiras de
terra — extintores de ervas daninhas
e pragas — máquinas — extirpadores
agrícolas — fenadeiras — gadanhairas — grades de discos ou dentes —
lança-chamas agrícolas — leivadores
— locomóveis agrícolas — máquinas
— adubadoras — amassadoras — batedeiras e borrificadoras agrícolas —
arrancadores .de tocos — capinadeiras
— carpideiras — cavadeiras — ceifadelas -- cortadeiras de plantas — cultivadoras ,de abrir canais de irrigação, de amanhar terra, de colher algodão, de colher frutas, de combater
pragas, de cortar galhos, de cortar
raízes, de matar formigas e outros
Insetos, na agricultura derrubadoras de árvores — desinfetadoras de
plantações — empilhadeiras — agrícolas espalhadoras de terra — enxofradeiras para agicultura — máquinas escarificadoras — estrumadeiras — extintoras de ervas daninhas e
pragas — insetífugas irrigadoras —
lança-chamas agrícolas — leivadeiras
— niveladoras — podadeiras pulverizadoras agrícolas — regadeiras —
sachadeiras — semeadeiras — moinhos
de vento — mondadeiras — moto-arados — motocnarrua,s — motores
agrícolas— niveladoras agrícolas —
máquinas plantadeiras — podadeiras
— regadeira mecânicas — ralhas de
arado — máquinas roçadeiras — rodas de arado — rolos • compressores
para esfarelar terra — olos — des lorroadores — máquinas semeadeias —
semeadoras — sulfatadoras agrícolas
— timões de arados — tosadores de
grama --• tratores arícolas — vaporizadores agrícolas
Classe: 21
Para distinguir: Alavanca de câmbios
- ambalâncias — automóveis — autocaminhões — auto-motrizes — aviões
— balões — para nave gacôo aérea —
barcas — barcos — bicicletas — bondes -- botes -- camionetas — caminhões — canoas — carretas — carrinhos de mão — carrocas — carros irrigadores — carros motores — carros
rebooues — carros tanques ., dirigíveis
— embarcacões — furgões — lanchas
— locomotivas — motocargas — motocicletas — motociclos — motofureões
— motonetas
naves — navios ônibus -- 'p etroleiros pick-tins — rebocadores — reboques — trens — troleibus — trucks — vagões — vagonetas — veículos tratores, e suas Partes.
integrantes — amortecedores de veiculas — aros para veículos — bancos
de veículos — bracos para veículos
— breques — calotas — câmaras de
ar p ara veículos -- cascos de arribarcacões — chamas para veículos —
chassis — desbasadeiras de veiculas —
clirecão de vefeulos — eixos de direcão para veículos — el evadores — engates de veículos — escadas rodantes
— escotilhas — estribos d. vm milos —
freios de veículos — fronteiras para
veículos — IIIrTF. S — hélices. (IA veículos — manivelas para veículos
¡atr oadas — M n trOS — molas de vefemleq
t.sra.-brígo,
eboope
rpo,,,,
mas de vareelog
— im poreeitiene (In vp{rtilIng ___ non 1. Apq
'lp vP ; r17/ng
,alia4rvv.q narn, vprrting
___ rpiyung
•PP,P 1 .1;P;r1c1- c
—
•• •; ,',2 c
••n •,,,
+P/o+cc n00
,• eiculos — 4 ^^'-' — v ^ , ^ 1 " -1 ^ veículos
— varetas para veículos
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N9 872.574

AGRO - DIESEL i LTD.411.

Marpe Agro-Diesel Ltda.

Locar: São Paulo

Nome de Empresa

Sociedade brasileira, industrial e Comercial, estabelecida na cidade de
Ribeirão Prêto.
MIR

Ns.

872.575-576

"EPRAM"
indástria Brásil‘ira
Requerente: Marna Agro-Diesel Ltda.
Local: São Paulo
Classe: '7
Para distinguir: Adubadores, ancinhos: empilhadores, mecânicos e puxados a cavalo, arados, arrancadores
de frutos e plantas, arranca-tocos,
balancins, batedeiras, borrificadores
agrícolas, bombas 'agrícolas, bicos
para arados, braços de arados, capinadeiras mecânicas, carpiegiras,
cavadeiras, ceifadeiras, cepos de arados, charruas, cortadores mecânicos
de cana, capim, grama, descavadeiras mecânicas, destorroadOres agrícolas, destocadores, distribuidores
mecânicos de estrume, distribuidores
mecânicos de sementes, eix0s de máquinas agrícolas, escarificadores, escavadeiras mecânicas, máquinas estirpadoras agrícolas, fenacleiras, gadanheiras, grades de discoS ou 'dentes, lança-chamas agrícola, leivadores, locomóveis agrícolas, máquinas:
adubadeiras, amassadoras i agrícolas,
arrancadoras de tocos, batedeiras
agrícolas, borrificadoras , agricolas,
capinadeiras, carpideiras, cavadeiras,
capinadeiras, Colheideiras, • cultivadoras, de abrir canais de irrigação, de-:
amanhar terra, colhêr algodão, colhêr frutas, combater pragas, cortar
galhos, cortar raizes, de matar formigas e outros insetos, na agricultura, derrubadores de árvores, desinfetadoras de plantações, empilhadeiras, espalhadores de terra, nxofredeiras para agricultura, escarificadoras,
estrumadeiras, extintores de ervas
daninhas, e pragas, insetífugas, irriggadoras, lança-chamas, ieivadeiras,
niveladoras agrícolas, niveladoras
agricolas, podadeiras, puiVenzactoras
agrícolas, regadeiras, sachadeiras, semeadeiras, moinhos de ventos, mondadeiras, moto-arados, knoto-charruas, motores agrícolas, niveladoras
agrícolas, máquinas: píantadeiras,
podadeiras,. pulverizadoras agrícolas,
regadeiras mecânicas, rolhas de arado, roçadeiras, rodas de • arado, rolos
destorroadores, máquinas' semeadeiras, semeadoras, sulfataddras agrícolas, timões de arados, tosadores de
grama, tratores agrícolas, i vagporizadores agrícolas
Classe 21
Para distinguir: Alavancas de, cânibigo, amortecedores de veículos, arco
para veículos, bancos da vegículos,
braços para veículos, braços para
veículos, breques, calotas, câmaras do
agr para veículos, canoas e suas
partes integrantes, cascos de embarcações, chapas para veículos, chassiS,
desliadeiras de veículos, ,direções de
veículos, dragas, eixos 'de direção
para veículos, eixos de veículos, elevadores, engates de veículos, escadas rodantes, escotilhas, estribos de
veículos, freios de veículos, fronteiras para veículos, guidões, hélicoS
para veículos, jangadas, lemes, manivelas e molas de veiculbs, mastros,
pára-brisas, pára-choques, pára-lamas de veículos, pneumáticos de veículos, pontoes de veículos, radiado-
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res para veículos, raios para bicicletas, remos, rodas de veículos, selins, toletes para veículos, troles, varais de veículos, varretas para veículos, ambulâncias, automóveis, auto-camifihões, auto-motrizes, aviões,
balões para navegação aérea, barcas,
barcos, bicicletas, bondes, botes, caminhões, canoas, carretas, carrinho,
carroças, carros irrigadotes, carros
motores, carros reboquçs, carros tanques, dirigíveis, embarcações, furgões,
lanchas, locomotivas, motocargas,
motocicletas, motocicles, motofurgões,
motonetas, naves, navios, ônibus,
petroleiros, pick-ups, rebocadores,
reboques, veículos tratores, trens,
troleibus, trucks, vagões-vagonetas e
suas partes integrantes
N9 872.577
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não de outras classes, instrumentos ma de móveis; inclusive para escriN9 872.582
perfurantes não de outras classes tório; armár:os; assentos acolchoa-.
jardineiras, jarras, jarros, ladrões dos; balcões sob forma de móveis;
para caixas d'água, lâminas não de bancos: comuns; de igreja; jardim e
outras classes, lamparirnas, latas, escolares; bano.uetas; bares; biombos
latões, lava-dedos de mesa, lavató- sob forma de móveis; buffets; burios, leiteiras, letras de metal, Javan- reaux; cabides; sob forma de motadores não sendo máquinas, limas, veis; cadeiras: de molas; com rodas;
lirnatões, limpa pós metálicos, lin- comuns; de balanço; de barbeiro; de
dos Soldos
guetas, luvas não sendo partes de dentista.; de escritório; para baLãO;
máquinas, luvas para bombas d'água, para enfermos; para inválidos; para
maçanetas machadinhas, machados, paralíticos; caixas sob forma de mómalhos, mancais para rodas, man- veis; caixas para rádio sob forma de
dris, manivelas, mantegueiras, mar- móveis; caixas para, televisão, sob
mitas, marretas, martelos, matrizes, forma de móveis; camas com molas;
molas não sendo partes de máquinas, com rodas; comuns; para enfermos
Requerente: Wilson dos santos
morsas, . munfiões, núcleos para e hospitalares; camise_ros; canapés;
Local: São Paulo
cantoneiras;
-mesas
carrinhos
(inclumartelos e bigornas, paliteiros, paraClasse: 50
sive
para
escátório
e
refeição)
;
porfusos, panelas, pás, pedestais, penPara distinguir e assinalar: Transta-chapéus
e
cinzeiros;
sob
forma
de
dentes, penduricalhos, peneiras, perportes coletivos e transportes eni
geral.
filados, perfuramres (ferramentas), móveis; colchões; colunas; cômodas;
—
pernas de fixação, pés de cabra, pias, consoles; cr orlo-mudo' cristaleiras;
N9
872.583
Picadores, picaretas, picões, pilares, discotecas sob forma de móveis; dispinças e pisos não partes d má- pensas sob forma de móveis; clivans;
quinas, pires, plasc- as, plainas, poda- dormitórios; encostos estofados; esdeiras manuais, podões, polias, pon- cabelos; escanos; escrivaninhas; estas de paris, porcas, porta-chaves, preguiçadeiras; estantes; estofamencopos, gelos frios ,., jarros, jóias, pão, tos para móveis; estrados , de cama;
toalhas, ponteiras , ponteiros de re- etageres; faldistórios; gabinete para
lógios, potes, postes, pratos, pregos, copa e cozinha; geneflexórios; guarprotetores de relógios, potes, postes, da-casacos; comidas; louças; discos
protetores para calçados, puas, pun- sob forma de móveis (mesas) (exceções, purificadores, queijeiras; que- to de uso exclusivo em jogos); mesibra-nozes, raladores, ralos, rascadei- nhas; mesinhas de cabeceira; de esras, , raspadeiras não de outras clas- critório; com rodas (inclusive para
ses, rastelos, rebites, recipientes, re- escritório e trestourantes) ; môchO;
gadorres, redomas, reservatórios, re- molduras grandes; sob forma de mótentores retortas; roçadeiras, rodas veis; mostruários sob forma de mo(exceto de máquinas e veículos, rol- veis; móveis de cozinha; de jardind;
danas, rolos, rosários, roscas, rosetas, de varanda; para, consultórios; escrisaca-pregos, sacarrolhas, saca-tachas; tórios; para: hospitais; igrejas; rádio; sala de jantar; de- vista; de essachas, machos, saídas, saladeiras, pera;
para televisão; para veículos
saleiros, malvas, serras, serrotes, ser- (não sendo
partes dêstes); oratórios Requerente: Fopil — Comércio e Iniw
viços para café, chá sifões, silhuetas, quando móveis;
penteaportação Ltda.
sino, sovelas, suportes, taças, tachos, deiras; poltronas;etomanas;
porta-quadros; reLocal: São Paulo
talhadeiras, talhas, talheres, tambo- tratos; roupas; sapatos; vasos, sob:. Para distinguir
e assinalar: Presta.
res, tampas, tanques, tapetes de me- forma de móveis; prateleiras for- ção de serviços relacionados
com a
tal, tarrachas, taxas, telas de ara- mando um móvel; pufes; psichés; sa- fabricação; manutenção; fabricação;!
me, tenazes terçados ,terminais, ter- pateiras; sofás; sumiers; roupeiras; distribuição; transportes e manipurinas, tesouras para costura e .para travesseiros; vitrines sob forma de lação de artigos e produtos da
jargineiro, tijelas, torneiros, tornimóveis.
dústria metalúrgica em geral; da
nhos, tornos, torquesas; trados trandústria de borracha; da indústria de
872.580
N9
cas, tranquetas, travadeiras, traveslonas e materiais de vedação e da
sas, trilho, trinchantes trincos, troAssistência
indústria de abrasivos.
cartas ou trocarter, tubos para entécnica. Importação e exportação.
canamento, tubos para fins diversos,
N9 872.581
uniões, urinóis, urnas, válvulas simples varais, varetas, vásadores, vasilhames, vasos, verrumas, virrolas,
xícaras
N9 872.578

Requerente: Bianchi •& Cia. Ltda.
Local: São Paulo
Classe 11
rara distinguir e assinalar: Abotoaduras, abridores de latas e caixas,
iças para afiar, açucadeiros, adornos
xceto jóias e imitações de jóias,
'fiadores, alavancas, alargadores, alIravas, algemas, alimentos, almotodas, alviões, ancinhos, anéis, exceto
lóias ou parte de máquinas, aparehos de café, de chá, de cozinha, api;os, arames lisos ou farpados, arcos
le serra, de pua, argolas rara guardanapos e similares, aros para guardanapos e similares, aros para óculds,
armações, arranca-tachas, arrebites,
arruelas, assadeiras, atiçadores de
fogão, azeiteiras, bacias, bainhas,
baixelas, baldes, bandejas, barris, baerias 'de cozinha, bebedouros, betunadeiras, bigornas, bisagras, biscoieiras, bombonieres, botões, puxadas, braçadeiras, bridões para animais,
brocas, bolas, bules, cabeções, cabides, cabos, caçambas, caçarolas, cachepots, cadeados, dadinhos, cafeteiras, caixas (inclusive para relgógio),
Requerente: Palácio das Borrachas
caldeirões, canecas, canivetes, canos,
Sociedade Anônima
cântaros, canudinhos, canudos, carLocal: São Paulo
Requerente: Revenco — Representa.
retilhas. castiçais, catracas, cavadalClasse: 50
ções Vendas e Comércio Ltda.
ras, cavaletes de ferro, centros de
Para distinguir e assinalar: PrestaLocal: São Paulo
mesa, chaleiras, chaminés, chanfrade serviços relacionados com a
Classe: 50
dores, chapas não de outras classes,
'''...ibricação; conservação; manuten- Para distinguir
e assinalar: Reprechaves de broca, de fenda, de paração; transportes; distribuição e ma- sentações; consignações
por conta
fuso, de broca, inglêsas em geral,
nipulação de artigos e -produtos da própria e de terceiros; comisória;
chuveiros comuns, cinzéis, coadores,
indústria de borracha em geral. As- promoções de vendas; pesquisas de
colheres de mesa de pedreiro, comsistência técnica. Serviços de vulcaimportação e exportaçãci
poteiras, conchas, conexões para en- Requsrente: la'anchi & Cia, Ltda, nização e recauchutagem; cnser- mercado;
canamento, correntes, confeiteiras,
tos de qualquer produto de borracha;
N9 872.585
Local: São Paulo „ ,
copos, coqueteleiras, corta-arames,
importação e exportação.
Classe: 50
cortadores de grama e outros, crema- Para distinguir e assinalar: PrestaN9 872.581
lheiras, cremones, crivos, cruzetas, ção de serviços relacionados com a
cubeta,s, cubos, cunhas, curvas de fabricação; conservação; manutencano, de refôrço, cuscuzeiros, cutelos, ção; transportes; distribuição e madescanso para talheres, para ferros, nipulação de artigos e produtos da
discos, distintivos, dobradiças, enfei- Indústria metalúrgica em geral. Astes não de outras classes, engates, sistência técnica; feiras; exposições;
engrenagens (exceto partes de má- cpncursos; promoções de vendas;
distribuiforma
quinas), invólucros, enxadas, enxa- Pesquisas de mercado; importação e
dinhas, invólucros, enxós, escareaexportação.
dores, escopros, esguinchos, espalhaN9 .872.579
dores para mictório, espelhos- metálicos, esporas, esticadores, esticadeiras (ferramentas), estojos, astribos
Requerente: Distribuifarma • — Propara montaria, extensões, 'acas. fadutos Farmacêuticos Ltda.
cões, fechaduras, fechos, ferraduras,
Local: São Paulo
ferrolhos, forros comuns para passa- INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe: 50
roupa, ful'ros de plaina para cortar
Para distinguir e assinalar: Prestacapim, foices, fôlhas para fins diver- requerente: Cicopal
Comércio e ção de serviços relacionados com a
sos, forçados, fôrmas, formões, forIndústria. de Copas Ltda,
fabricação; manutenção; distribuiRequerente: Orlando VitalianG
quilhas, freios para animais, fôrmas.
ção; transportes; manipulação de arLocal: São Paulo
Local: São Paulo
frigideiras, fruteiras, fuzis, furadores
tigos
e
produtos da indústria farmaClasse: 40
Classe: 50
xnanutels ganchos, garfos, globos, 25 a distingu i": Parir aba
cêutica;
da
indústria
química;
da
in;
Para distinguir e assinalar: TranIN
goivas não de outras classi.s, gram-, acolchoados e almofadas .para, mó- dústria de perfumarias; importação e portes coletivos e transportes em )
pos, grosas, instrumentos cortantes veis; aparadores; armações sob for- exportaçã,o.
_ --geral,

rcre)).2%

'L'IWZR,ffi(c.D)

uma

L
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N9 872.597

r;r9 872.592

RIBELE Trzu-

Requerenrie. Industria e Comércio
Spagnol Ltda.
-Local: São Paulo
Classe:. 50
Para distinguir e assinalar: Prestação de serv.ços rela,cionados com a Requerente: A Modelar S.A.
mércio e Importação
fabricação; conservação; manutenLocal: São Paulo
ção; transportes; distribuição e maClasse: 33
nipulação de artigos e produtos da
Títul.)
indústria ms.talúrgica e de ilumir-a—
çao. Assistência técnica; importação
N 9 872.593
e exportação.
N 9 872.587

CATÚ

N 9 872.604

kDhanga
Indústria Brasileira

Co- Requerente: R. Scaramucci &,Irmão
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos: Aguardente de cana.
Requerente: Manoel Gonçalves a
Irmão
N 9 872.598
Local: Pará
Clase: 41
Artigos: Café torrado e moldo.
N9 872.605

Paiaise
Indústria Brasileira
Requerente: Arte Nova Propaganda
Ltda.
Requerente: CaSas da Banha ComérLocal: Guanabara
cio e Indústria S. A.
Requerente: Colorama — Ferragens
Classe: 50
Local: , Guanabara
e Tiritas Ltda..
Serviços: Propaganda; relações púClasse: 46
Local: São Paulo
blicas
e
divulgação
jornalística.
Requerente! Arlindo de Almeida
Classe: 50
Artigos:
Velas.
Local:
Rua
Barão
de
Itapagipe
197-F
N 9 872.599
Para distinguir e assnalar: PrestaClasses: 30 — 31 — 34 e 50
N 9 872.606
ção de serviços relacionados com a Artigos:
30: armações para quebramanutenfabricação; conservação;
ção; transportes; distribuição e ma- sol; cabos e guarda-sol; sombrinhas.
nipulação de artigos e produtos quí- 31: guarda- sol de praia; tendas; tal-dos e lonas.
micos digo da indústria de ferra- 34: Encerados;
linóleos e oleados.
gens e produt;os químicos. Assistência
Persianas móveis.
técnica. Oficina ode pinturas em ge- 51): Prestação
serviço de instala4.
ral. Serviços mecânicos e de serra- ção de tendas;detoldos
e persianas
lheria. Importação e exportação.
móveis .
•
Indústria' Brasileira
N 9 272.588
N9 872.594
Requerente: Criações Psasliu Ltda.
Local: Guanabara
Requerente: A l Química Santa Mari• Corrierco e Manufatura
Nome Comercial
na Ltda.
de Tecidos d. Silva
Local: Guanabara
N9 872.600
, Clinica João XXIII
Classe: 2
Artigos: Um, produto veterinário.
Requerente: Comércio e Manufatura
,Centro Feminino
1,1 9 872.607
de Tecidos J. Silva S. A.
Local: São Paulo
.de
Diamistico
e
Tratamento
Classes: 23, 24 e 36
Expressão de Propaganda
N9 272.589
Classe: 36
Requerente; Clinica João XXIII 5A
Centro Feminino de Diagnóstico e Artigos: Agasalhos; bermudas; bluIndústria Brasileira'
sas; bolaras; calçados; calças; calciTratamento.
Local: Guanabara
nhas; caniisas; . camisolas; gravatas;
5.szeàeuct.e
Gênero .cle negócio: clínica médica japonas; lingeries; mailots; paletós;
Requerente: A Química Santa Madclocotações egp para senhoras; diagnósticos e tra- peignoir; saias; shorts; soutiens;
Locani:a GLutadnaa.bara
tamento.
vestidos.
Classe:
36
s
872.595-6
N9
Classe: 2
Requerente: Visconde Decorações
Título
Artigos: Um, preparado veterinário.
Limitada.
Classe: 36
Locti. São Paulo
Insígnia
‘I';‘ 872.609
Nolne de Emprésa
N9 872.603
N9 872.590

Criações

Eevatmoso
Psssiiu Ltda.

SA.

PSSSKU

Ferurs©Aua

MECOLOQUE

IsoRequerente: Magnebrás S.A.
lantes Térmicos
Local: alo Paulo
Classe: 16
Artigos: Material isolante térmico
'para construções, feitos de fibras de
vidro (fiber glass) com ou sem refórco de telas metálicas ou lâmina
de almannio, com ou sem adição de
resina e com ou sem acabamento, a
Requerente: Irmãos Varaicra
saber: placas; blocos; mantas; lã;
Local: São Paulo
flocos; tubos; dutos; painéis rígidos
Classe: 33
e semi-rígidos; de vários formatos.
Insígnia
Classe: 28
N° 872.591
Artigos: Produtos isolantes térmicos
feitas de V.Jas de vidro (fiber glass)
com ou sem refôrço de telas metáliCE
41
cas ou lâmina de alumínio, com ou
sem adição de resina e com 0-11 Sem
blocos;
Requertuite: Chapelaria Realce Ltda, acabamento, a saber; placas;
mantas; lã; flocc,:-. tubos; diitos;
Local: São Paulo
painéis
rígidos
e
semi-rígidos
de vá.Classe: 36
rios formo tos
'Título

antáq

_OJAS RE-

Indústria Brasileira
Raluerente: Perdiesel — Perkins
Diesel Paulista S. A.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Alavancas de câmbio; amord.€ carnes
tecedores de veículos; aros para veículos; bancos de veículos; breques;
calotas; câmaras de ar para veículos;
rif». MAS.
carrocerias; chapas para, veículos;
chassis; direções de veículos; freios
de veículos; molas de veículos; ma- Requerente: Maria de Lourdes Wendt
nivelas de veículos; pára-brisas de
Villela
veículos; pára-choques de veículos;
Local: Guanabara
pára-lamas de veículos; radiadores Artigos: Sal amaciador de 'carnes.
pata veículos; rodas do vcículos; peClasse: 41
dais de câmbio,

&nadador

1

_
E:a:da-feira

()AR1.9 Oalaaa
IV° 872.614'

teatso;

nave raia de' 1559 147'&

N9 872. 619

bases qual:asas; banamos 1:lanai:na;
biboratoss bicarbonatoa para indústria; bivIoratias; isarcinatosa Maquias
micos, prodUtosa bioxalatosa bismua
tato; bismuto; bissulaitos; latartraa
APE ADIA
OtAt4UE
tas; boarcita; bórax'; brauslita; bíoss
mitos; : bromo; bromofórmio; bro a
-murelas;binogácfíaena; cal virgens usada nas indústrias;'
Requerente: Tecidos Tapeçaria Ro- Requerente: Termoligas Metaliirgicas
calcinai/ia . caiai:asa calbraelanris padrigues S. A.
ra anrIú.;tria; cânfora; calaasraina;
Sociedade Anônima
Locai: Guanabara
carbonatos; carburetos; carmim; carLocal:, Bailia
Classe: at
nalita; caseína para a indústria; caCiasses: 4, 5 e 38
Serviços: Decorações.
talisaclores químicas; cáusticos guia,
Sinal de propaganda
micos; cório-óxida de; eorusa; caiusa
N9 872.610
N9 872.61a
sita; etapas emulsionadas; chapaa
sensíveis; cianatoa cianatos; ciaratdo;
ciaria; cianogênio; cianutara; cianua
retos; cinábrio; citratos; cloratcs;
TERMO L.1S
cleretos; clariclratos; cloro; clorofôrmio como solvente; cbalto-cambinaa •
METAURGICAS
ções- ris:arnicas de; Coiódio; composi Regue/ente: Nilson Spósito
ções qtumicas (a especificar) ; comLocal: Goiás
postos quina:aos (a especificar) ; coSI A
Classe: 5
Artigos: Lingotes de chumbo; acumu- rantes químicos; corrosivos quirna:03
ladores; placas; p ostinho.s; travessas anti; creasato; croma tos; culturapara acumuladores; barra para solda caldo de; Cultura de bacérias;t nacolam nantes químicos; crecapanioa
de chumbo.
Requerente: Termoligas Metalúrgic
ausm_cass decaponentes químicos;
Sociedade Anônima
N9 872.620
gelas:lares químicos:; descoaantras gaia
Local: Bahia
micos; deseraTaxantés qufirOcOs; deNome de emprêsa
sincrustarstes químicos; dasna, s aN9 872.616
tes químicos; deatempesadores qu
cos; detona:ates. quinnicos-anti•
Requerentes: Carlos Delphino Faixoentes químicos; clã:ridos .; disparsOnto e Odilon Nery
tes q uímicos; dissaciadores quím css;
Local: Guanabara
CONsTRuTORÁ E
dissolventes qu mitos; clauretina; cioClasse: 2
imita ou dolemira. dulcificantes queArtigos: baraficidas; desodorantes;
INCORPORADORA
rtaaaa para. indústria; duicina pasa
sanitários; defumadores; desinfetaninaastria; saia sart i s químicos; astes líquidos; desinfetantes em pó;
tesaratos; estear na; ésteres quina.
114CORP
desodorantes para geladeira; fungici-1
coas •estriquirana para fins indusdas; inseticidas; raticidas; sabão patrias etano; encaadares quiiniess;
LTDA
la fins veterinários e unguentas veextintores quaracas para ineOndio;
terinários.
aenilacetanilido; ferrocianeto de potássios nanes ssnslve si; rixadores g'-.11la9 872.611
111iCos;. fladino; fluídos químicos para indústria; fluaricireto; faunos alta
ra soldas; farmiatos; fosfitos; fucriRequerente: OPostrutara e Incorpona; gastas; galfiato. de bismuto; garadora Incorpr Ltda
Requerente: Nilson apósito
TNCORF
ses químicos; glicerina. para. ins.úsa•
Local: Bahia
•
Local:
Goiás
tria; glical; glicos'dos; bailo; halico-a.
Nome de emprêsa
Classe: 5
pistas-papéis; hexano;
hidroairatoArtigos:
Lingote,
ide
chumbo;
acumuN9
872.617
P-ara. cópias; hidrogênio; . hicirossuifiRequerente: Construtora e Incorpoladores; placas; postinhoss travessas to ; hidroxicitreneial; hiposfosfatosa
radora Incorp Ltda.
para acumuladores; barra paxa sol- humetantes químicos; impermsabilia
Local: Bahia
da de chumbo.
zanses químicos; ioduretos; mangaClas,e: 50
alta, matérias químicas (a e,sp -c fiAplicação: Para assinalar serviços de
N9 872.621
car)
; matérias' sintalacas-produtos
construções e incorporações; campra;
químicos para fabricr.s• dez narass
venda e administração de imóveis.
tos; nitruaenzina; oxa atos; oxidanN9 872.612
tes químicos-antis óxidcss Galgamos
papel albuminado; papel haliograaria
1§LitTREX
co; papel sensível; pirolusitas laja
químicos; s potassa; preparaçaes- quivacas espeeficar) ; redutores quíInd ,Brasileira
micos; removedares químicos; renoS U I
vadores químicos; reveladores quimia
cos; salicilatos; sais químicos para
Ind.
indústria; secantes químicos; sodas
químicas (inclusive cáustica) ; soluRequerente: Fletrex S., A. Rédea.
ções químicas. (a especificar): ; sulfaElétricas;
tos; sulfitos; sulfaretcs; thinner exRequerente: Suisa S. A. Matadouro
Local: São Paulo
ceto das classes 16, 17 e Ias
Frigorifico de Suínos
Classe: 01
-Classe.: 02:
Local: Bahia •
Requerente: João Batista Ribeiro
Artigos: Para asatinguir: Abrasavas Artigos: Para caatinguir: absorventes;
Classe: 19
Local: Guanabara
químicos; absorventes químicos; ace- químicos de poeira; acetatos usados
Aplicação: Para assinalar animais vileradores químicos; acordésia; Aceti- na agricultura; acetoarsenitcr para.
Classe: 44
vos, inclusive aves e ovos.
Aplicação: Para assinalas: Aceneis- ficadores químicos.; acetatos; acetile- agriculturas ácidos usados na. agriClasse: 41
no;
acetoarsenitos acetocelulose; áci- cultura; ácidos usados na veterinádores de cigarros boquilha para chaAplicação: Para assinalar: carnes: ruto ou_cigarro; cachimbos; carteiras dos; acetona; adesivos químicos; ab- rias
para. fins' sanitários; adeVeadas; sêcas e em conserva; aves de couro ou metal para cigarro ou sorventes químicos; aglutinadores sivos cidos
medicamentosos veterinários;
*batidas; chouriços; extrato de car- charuto;
'químicos;
água
stilada
para
indúscarteiras de couro ou metal
adesivos para fias sanitárias; adonine; linguiça; "patês"; presuntos; para fumo ou rapé; charuteiras; cha- tria: água oxigenada para indústrias dina
para veterinária; acamis renasalames; salsichas. Defumados.
aguarrás
para
indústria;
albumina;
rutos; cigarreiras; cigarrilhos; cigarlis para veterinária; adubos; adubos
álcalis
químicos;
alcalinos
químicos;
ros;
cinzeiros;
cortadores
sais para; aftosa, preparadas contra;
N9 872.613 .
• de ponta
de charuto; eucaliptal preparado pa- álcool para indústria; aldeldos; ali- afugentar insetcis, preparados para;
ra cigarros; ervas para fumar; fil- mentos, produtos químicos para con- aglutinadares químicos sanitários;
tros para piteiras; fólhas de fumo; servar; alumens; alumma; alvaiades aglutmadores químicos veterinários;
SUISA S /A MAT ADOURO
fosforeira; fumo; isqueiros; mental para indústria; amelina ou amelida; Mu a de. nal desiraetante; água de jopreparado para cigarro; papelinho annola; amidma; amido (químico);. rel para veterinária; água de potasa
cortado e preparado para cigarro; Amidogêno; amidol; amônia; amo- sa; água oxigenada desinfetante;
FRIGORIFICO DE
palha para cigarro; piteira; porta- níaco; amonieto; anilina; anticorro- águas prepandas para veterinária;
charutos; porta-cigarros;
porta-fu- sivos químicos; antidetonantes para aguas sanitárias; álcalis para agriSUINOS
mo ;porta-rapé; tabaqueiras; taba- motores; antiferruginosos químicos; cultura; álcalis para fins sanitários;
co manufaturado ou não, tubos de antiincrustantes químicos; antimônio; álcalis, para fins veterinários; alcaanticaddantes químicas; antitártara: trão para, agricultura, produtos de;
cachimbo ou rapé.
antracono; Antratlainona;" árgon; ar- al..atráa para saterinasaa, prattutol
Classe: 47
gonina; arsênico para indústria; ati- (se; alimentos medicamentosos para
Requerente: Suisa S.A. Matadouro
Artigos: Para assinalar fuidss para vadores químicos; auxatos; haêdas, animais; aloés.; aloina; altéa; alúFrigorífico de Suínos
Isqueiros ou acendedores, de cigarros saI de; azotatos; azotos; azulina; ba- men;. amaina. para veterinária; anis
Local: Bahia
ou charutos, gás para isqueiros.
nhos quim'cos; bario; barita; bariti- mais, banhos para; animais, embroa
Nome de Emprês“
TêrmOs depositados ein: 19.12.68 na ou baritita;' barrilhaa químicas; cações para; animais nocivos prepa-
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alfazema para far- na,l; eucaliptoll febrífugos; fenoceti- ou parcialmente preparado; coquis
tados para destruir; animais, pós pa- medicamentoso;
ra desinfetor ou lavar; animais, ré- mácia; alga vesiculosta; alho para na; fenossulforatos; ferratina; fer- lho; coquirana em bruto; coral eu

medicinais; fioravanti, báltnedios para; antigriptogranicos, pro- farmácia; alipina; aloés; aloetina; ruginosos
de; formalinida; foto, macho;
dutos; antifungus; antipirina veteri- aloína; altéa; alumina; amaciantes samo
remédios para; fronais menária; apanha-mósca; argonina; ar- farmacêuticos; ambroina; amêndoas; frieiras,
dicamentosos anti-enxaqueca; fucho,
nica para veterinária; arseniatos pa- leite de; amêndoas; óleos de; amido- mel
de; Lucho, ólao de; fungedores
ra veterinária; arsénico para fins pirina; amigdalina; aminas; amônia; medicinais;
gaiacol; gasosos laxatisanitários; arsênico para veterinária; amoníaco anagiris fétida; andiroba; vos: germicidas
• medicinais; gliceroassafétida para veterinária; atropina anéis medicamentosos para calos; fosfatos; glicina;
glicocola; gotaso,
para veterinária; babosa para veteri- anemona pua atila; anestésicos; anaanti; grindélia; guaco, xaropé
nária, óleo- de; bactericidas para rins to, água de; angelina, tintura de; papel.
de; guaiaco; halazone; hamamelis,
veterinária; bactericidas para fins angelin, pó de; ascorbina (farmá- extrato
de; harlem, óleos de; hemo,
sanitários; bálsamos para veteriná- cia); asma, chá contra; asma, eia, antitoxina;
hemoglobina; hemorroiria; banhos para animais; baratici- garro contra a; asmático, chá anti; dal, anti; heroína;
hexilresorcinal;
das; barrilha desinfetante; benzoato assacu; assafétida para farmácia;
de sódio veterinário; benzolnatol; bi- azul de metileno (medicinal); babo- hidrastina; hidratos medicinais; hiprodutos;
carbonato de sódio para veterinária; sa, óleos de; bacalhau, óleo de figa- giênicos medicamentosos,
bichiera e animais, remédio para; do de; bacilares, preparados; bacté- hiosgramina; . hiphona; injeções; lumedicinais; óleos medicibiodeto de mercúrio, veterinário; ricos, preparados; bacteriologia, cal- brificantes
papaína; pastas medicinais;
brometos veterinários; bromuretos do de cultura para; badiana, essên- nais;
veterinários; cachorros, banhos para; cias de; badiano; bagas de zimbro; pimpinela, bombons ou rebuçados;
cachorros, produtos para lavar; ca- balsâmicas, águas; bálsamos medici- pomadas medicinais; sanocrisina;
chorros, remédios para; cachorras, nais; básamos do Canadá; bálsamos Santa Maria, erva de; santomina;
sabao para; cafeína veterinária; cal, contra o resfriamento; bálsamos de soluções medicinais; supositórios; veadubos com base de; cal desinfetan- gurjum; bálsamos de tolu; banhos las medicinais; vitaminas; vitrastorina; xaropes.
te; cal inseticida.; cálcio antissédco; medicinais; banhos, produtos medi04
cálcios para agricultura; cálcio para c'nais para; basilição; balai:lula, tin- Artigos: ParaClasse:
distinguir: açafrão em
veterinária; calomelanos para vete- tura de; beldroegas; benzoatos para 'bruto; açori (coral
azul)
em bruto;
rinaria; canela para veterinária; car- farmácia e medicina; beta naftol; adragante (goma) em bruto
ou parbonatos para veterinária; carbono, biborato de sódio hidratado; bicarbo- cialmente preparada; agar-agax
em
sulfeto de; carneiros, banhos para; nato de sódio; biscoitos medicinais; bruto ou parcialmente preparado;
carneiros, prodtuos para lavar; car- bicromato de potássio; biscoitos ver- ágato em bruto; água marinha em
neiros, medicamentos para; carrapa- fugos; bismutila; bismuto; bôca, prea bruto; aguano; alabrasto em bruto;
ticidas; carvões desinfetantes; car- parados medicinais para os cuidados alexandrita bruta; algas marinha;
vões para tirar cheiro de geladeira; da; boldo, extrato fluido de; boldo, algodão, caroço de; algodão em bruCala para enxertos; chila, salitre do; tintura de; - bolos vermifogos; bom- to; algodão em rama; algodão parcianamide para agricultura; cianami- bons de pimpinela; bombons contra cialmente preparado; almecega (resibórax; bórico; branco de bade para veterinária; cianeto de po- tosse;espermacete;
bromélia; brome- na de arueira) em bruto; altea; âmtássio; cianureto de potássio; cloral leia,
ametista
tos;
brcmidratos
; bromo; bromorfio ; bar em bruto; ambarina;--amido
hidratado; cloreto de sódio para agrivebruto; amianto bruto;
brucina; / buranhem; ca- em
cultura; cloretos para agricultura; bromureto;
getal
bruto;
animais
para
experiênbeça
de
negro;
cabeça,
médio
contra
cloretos para veterinária; cloridrato
cia e pesquisa, partes de; animais;
de morfina para veterinária; cloro- as dores ;cacau, manteiga de; cachu, substâncias preparadas parcialmente;
pílulas
de;
eacodilatos;
cairina;
fórmio inseticida; cloropicrina; co- água de; cálcio cinchofeno; calêndu- aparas ou resíduos de vegetais ou
deína para veterinária; cogumelos, laá calicidas; calmantes; calomela- animais; apatita; atanado; área não
preparados para destruir; colas para
preparada (argentífera, monazítica);
apanhar insetos; colas • para apanhar nos: caics, emplastros para; calosi- argila
não praparada (inclusive remôscas; colas para fins sanitários; dades, produtos contra; camomila; fratária)
• asbesto . azeviche em brucolódios elásticos para, veterinária; canela em pá medicinal; cânfora; to; babaçu,
côco de; bagaços vegecriptogramicos, produtos; defumado- cânfora, brometo de; cânfora, óleos tais; balta bruta;
barba de;
1.111"r
res; darias, inseticida; desinfetantes, de; canforado óleo; canforato de bambu; baraúna; 'balea,
barba de baleia;
líquidos; desinfetantes, sabões; de- creosoto; canfoaato de piramidão;
sinfetantes, pós; desinfetantes, pro- cantaridina; cap'llaria; capilé, xarope bambu; baraúna; barba de baleia;
dorantes para geladeira; destruidores de; capraina; capricina; cápsulas batana de baleia; baritita; barrilha;
basalto; bauxita; benjóim;
•
tintos; desodorantes sanitários; deso- medicamentosas; cápsulas medici- barro;
•
de aniniais nocivos, preparados; des- nais; cápsulas tônicas ou purgativas; arilo; betume em bruto; bexigas; besblenda; biotito; borg-iron
truidores de ervas daninhas, prepa- caramelos contra tosse; carbonatos; mutirita;
rados; digital para veterinária; diu- carbono, hidrato de; caroba; carobi- (limonita); borracha, suco de serinretine para veterinária; doenças de na Narpaína; carqueja; carvão vege- gueira para, fabrico de; borras; brananimais, remédios para; doenças cie tal medicinal, pó de; casca d'anta; co de baleia (espermacete); brasil,
*atantaa, remédios contra; esteriliza- casans vegetais para farmácia; cas- pau; "breu em bruto ou parcialmente
lo de animais, preparados para; ex- carina; caseína; cássia; castóreo ; preparado; babosa, baba de; cabelos
..enninadores de animais nocivos, catoaba; cataplasma medicamentoso; em bruto; cachibu; cachu em bruto
produtos; exterminadores de vermes cáusticos, produtos; celulósicos, éste- ou parcialmente preparado; cágadosem 'animais, produtos; faxlan de Lan- res e éteres; caranto canforado; ce- cascos de; cal em bruto ou parcialdres; febres em animais, remédio roto; cerusa amarela; cetonas; chá mente preparado; calambá .(resina);
tires; febres em aniymais, remédios antiasmático; chá para emagrecer; calambina; calcáreos; calcedo'hea;
contra; fertilizado' es; fertilizantes; chá purgativo; chinchonidina; chin- calcita; calcopirita; calcosita; Camfiloxera, produtos contra; fluossilica- chonina; cianureto de potássio; ci- peche, extrato bruto de pau; cana da
to de bário; formicida; fungicidas, cuta; cigarros antiasmáticos; cigar- Índia; cânfora em bruto ou Rarcialmarga (adubos); mama (adubas); ros medicinais;• cinamcmo; cipó cra- mente preparada; cânhamo em brumcrobicidas, exceto da classe 3; sa- vo; citrato de Cafeína; cloramina; to ou parcialmente preparado; caobão desinfetantes; sabão para fins cloreto de amônio; cloridrato de lim em bruto ou parcialmente preveterinários; salitre do Chile; soda morfina; clorofórmio; coca medici- parado; capim em bruto; capoque;
cáustica para agricultura; unguentas nal; codeina; cola medicinal; colar- carbonato bruto ou parcialmente precarmelina; caonin bruto;
veterinários; vacinas veterinárias
gol; colchicina; coleina; colírios; co- parado;
carlaone; carneiro, lã de
Classe: 03
lódio; colutórios; • combreto; compri- carnaúba;
bruto
ou parcialmente preparaArtigos; Para distinguir; abrina; aba midos medicinais; conicina; COpaiba; (em
da);
caruá;
casca da vegetais (de
111.1111~ sinto; abutira; acafifa indico; acatai; óleo de; coumarina; cravo da índia;
acetalinidia; acetarsona; acetatos óleo de; creatina; creme de tártaro; árvores, de côco); casca de vegetais,
usados na farmácia; aceta,tos usajos cremor de tártaro; creosocânfora; extrato em bruto de; cascos de cána medicina; acetofenetidina; aceto- creosoto; croton amazônico; cumari- gados e tartarugas; cassiterita; ca.na; ácidos usados na farmácia; áci- na; cumaru, essência de; cumaru, sul; caldas de animais (crina); caua
dos usados na medicina; açofeifa da óleo de; curare; dakin, líquido; da- ri (mina de damarra); cavacos de
'índia; aconitina; acônito; actol; miana; daturina; dáVilla rugosa .(cia madeira; cebo em bruto; centeio esaçúcar medicinal; açúcar purgativo; pó caboclo); decoções; dedaleira (di- pigado; cêra animal em bruto ou
adonidina; adonis venalis para far- gital); dentes, remédios contra as parcialmente preparada; cêra, minemácia; adrenalina; aglutinador qui- dores de; depurativos; dermatol; de- ral em bruto ou parcialmente preInico para farmácia; agrião da In- sinfetantes para os intestinos; des- parada; cêra mineral em brigo ou
dia; agrião do Paxá; águas balsâmi- maio, sais para.; detergentes medici- parcialmente preparada,; cêra vegeca; água branca; agua de aneto; nais; dextroáe; diaforéticos; dicaora- tal em bruto ou parcialmente prepadigestão, rada; cardas em bruto; chelita (mi-água de arnica; água de cal para mina; dietildioxistibileno;
farmácia; água distilada para farmá- preparados para; digestivo, produtos; nérios); chifres; christos (ou xisto);
cia; água de flor de laranja; água digital, preparados de; digitalina; cinzas; clinquer; côcos, cascas de;
de javel para farmácia; água glice- diuretine; doenças, produtos para côcos, fibras de; cola animal em bruminada; água mineral medicinal; quaisquer; dores produtos para ali- to ou parcialmente preparada; cola
Égua oxigenada para farmácia; viar; darmideira; dover, pó de; dua vegetal em bruto ou parcialmente
aguardente alemã; albumina vegetal cificantes medicinais, matérias; dul- preparada; colofonia; conchas de ospara farmácia; albutainina; alcaçus; dna; elixires medicinais; emulsões tras em bruto ou parcialmente prealcalinos para farmácia e medicina; medicinais; estimulantes medicinais; paradas; conchas de tartaruga em
alculóides paar farmácia; álcoois me- estipticos, produtos; estramônio; es- bruto ou parcialmente preparadas;
dieliatis; alcoólicos medicinais; extra- tupefacientes medicinais; etalonami- copal em bruto, goma; copra; cotos; aideiclo para farmácia; alecrim na; éter medicinal; eucalipto medica- proal em aflito; cropólito em bruto

bruto; corantes vegetais em bruto ou
parcialmente prepaaados; corindou
em bruto; cortiça eiri bruto; couçoeiras em bruto; criva animal; criolita;
cristal de rocha; cromita (minério);
cromo, minérios de; crubicha, digo,
crubixá (coral); diamantes brutos;
diamantina; diatomita; diorito (minério) em bruto; dividivi em bruto;
elemi; encéfalo de animais; enxôfre
em bruto ou parcial/tente preparado;
epomita; ervas medieinais digo, ervaa
não alimentícias e não medicinais,
em bruto; escamas am bruto; esmeraldas em bruto; esmeril em bruto;
espato; esparto em- bruto; especular,
minério; espermacete em bruto; estearina; estrorcianita; euxenita; extratos animais em bruto; extratos
vegtais em bruto; t eldspato;- fibras
minerais em bruto; fibras vegtais em
bruto; filaça; filtrantes em bruto,
pedras; flôres, substâncias brutas extraídas das; fluoretos (minérios);
fluorita; fôlhas de vegetais não medicinais e não alimentícias; fosforita;
fuller t(erra); galanas (minérios);
ganga (minérios) ganister t(erra refratária); garnierita; gelatina em
bruto ou parcialmente preparada;
geléias em bruto Ou parcialmente
preparada; gipsita; girassol (minério); gliocose em bruto; gnais; gomas em bruto ou parcialmente preparada; gorduras Mi bruto ou parcialmente preparadas; grafite em
bruto; granadas (pedras em bruto);
granito bruto; grés; guaraná em
bruto ou parcialmente preparado;
gaiaxima (planta barbácea); guelas
de boi; guta-percha em bruto ou
parcialmente preparada; hassmanita;
heliótropio bruto; isotermita;
nita; jacinto bruto; jade bruto; jaspe bruto; jetaicica junco; lã animal em brido, inclusive de carneiro
e vicunha; lã de escória em bruto;
lã mineral em bruto; lã parcialmente preparada; lã vegetal em bruto,
inclusive de agulha de pinheiro; látex; lavas; limonita; linhaça; linhaça, óleo bruto de; • linhite; líquens;
líquidos de plantas; lOpolo em bruto;
madeira, aparas de; madeira bruta
ou parcialmente praparada; madeira,
polpa de; madrepéaola bruta; magnsia; malacacheta; 'malaquita bruta;
malte em bruto ou parcialmente preparado; mamona bruta; maná em
bruto; mármore em bruto ou parcialmente preparado; marfim bruto;
mica bruta; minério bruto; monazite; monazíticas, areias; musco em
bruto; nácar bruto; nozes, pesca de;
nozes não alimenticiaS; oanami em
bruto; oleina; óleos brutos; óleos
parcialmente preparados; onix bruto;
(mala bruta; órgãoé de animais: ossos; ozacerita bruta; paina; palha
em bruto ou parcialmente preparada;
parafina em bruto; pastas brutas uo
parcialmente preparadas; pau-Brasil
em bruto; pau campeche em bruto;pedra especular (mineral);• pedrasabão; pedras briltas; pedra-pome
em bruto; pedras preciosas em bruto; pêlos de animais em bruto; penas de aves em bruto; penugem em
bruto ou parcialtnente preparadas;
pez em bruto; rubelito bruto; rubi
bruto; safira em bruto; sais minerais brutos; sandáraca; sangue sêco;
sargaço; sarnambuI sebo animal; vegetal bruto; sêbo Vegetal em bruto
seivas vegetais; serradura; serragem
sílica bruta; silício; sisal (fibra)
soja em bruto, óleo de; suarda; sumaga, bruta; sal de rocha bruto; tucum (fibras); talco bruto; tanino
extrato bruto de; tartaruga, casca de
tendões; terebentina; terras brutas
texteis, fibras de; tripas não alimentícias; tripoli em bruto; turfa para
embalagem; vegetais; fibras; vicunha
em bruto; la de; xisto.
Classa: 05
Artigos: Para distinguir: açoá adesivos metálicos; alcalinos metálicos;
alpaca (metal) '• l alpax •'alumínio;
antifricçáo metal; 'antimônio; aparas
de metal; babit (metal); bronze;
I
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bor, to me n álico ; caseara (cobre) quinas buriladoras; máquinas cata- dores agrícolas; destocadores; distri- aparelhos desinfetadores não medic!.
e..io une ; chumbo ; cisalhas de doras; máquinas centrifugadoras; buidores mecânicos de estrume; dis- nais; aparelhos de som; aparelhos de
nisl a' ; c:;are ; colas metálicos (Sol- máquinas classificadoras; máquinas tribuidores mecânicos de sementes; te:ecomunicações; aparelhos de teleda, ; csnsdp ican (lisa ; como (me- coletoras; máquinas compressoras; eixos de maquinas agrícolas; esca; aparelhos fotográficos; apa -aia., ; CJ:31-5 n. 'qual; duraluminio; &t- máquinas condensadoras; máquinas rifica dores; escavadeiras mecânicas; visão
lhos foto g ramétricos ; aparelhos lorena (ne. a:, elsctron unetal) ; ele- condutoras; máquinas construtoras ; espalhadeiras de terra, maquinas; to telegráficos;
gaseificado.
trop:ata ; estanho ; estíbio ; ferro; máquinas cortadoras; máquinas de extintores de _ervas daninas e pra- res; aparelhos aparelhos
geofisicos; aparelhos
givanio; gr),; hidrogénio; iman na- abrir; máquinas de acoplar; Máqui- gas; extirpadores agrícolas, máqui- hidrométricos;
aparelhos limpadores
tural (fer..o rnagnélico) ; trio; "kie- nas de alumar; máquina de binar nas; fenadeiras; gadanheiras; grades (de uso doméstico)
; aparelhos me•
selguhr" ; latí,.o; litlo (metal) ; man- fios; máquinas de bobinar; máquinas de discos ou dentes; lança-chamas rológicos;
misturadores 'de
ganês ; insilsanin ; mercúrio; metali- de bordar; máquinas de briqueta.r; agrícolas; ieivadores; locomotivas líquidos, deaparelhos
C23, colos: me álicas, ligas; metálicas, máquinas debruadoraa; Máquinas de agrícolas; digo, locomóveis; máqui- zadores; ap óleos) ; aparelhos ozoniarelhos náuticos científi n
soldas; muntz; níquel; ósmio ; osmi- brunir; máquinas debrulhadoras; nas adubadeiras; máquinas amassa- cos; aparelhos
p asteurizadores; aoa.,
ndio ; ouro ; ouropel; pastas rnetáli- máquinas de burilar; máquinas de docas agrícolas; máquinas arranca- relhos projetores;
aparelhos reatocas para soldas; permaloy; pichesbe- calandrar; máquinas de cardar ; má- docas de tocos; máquinas batedeiras
aparelhos radiofônicos; apa)-e-•
que ; plaquê; platina; pós metálicos quinas de clarear; máquinas de co- agrícolas;
máquinas
borrifadoras res;
refrigeradores; aparelhos ra ri
para solda; ruols; rutenio ; s:rnilor; lar; máquinas de conservar estradas; agrícolas; máquinas capinadeiras; lhos
t
soldas meál coa; soldar, metais para; máquinas de coser; máquinas de cos- máquinas ca-adeiras; máquinas cei- elégrafos; aparelhos reprodutores ;me
aparelhos reprodutores de
sp:egel; sucata de metal; tân.talo; turar; máquinas de cavar; máquinas fadeiras; máquinas colhedeiras; má- imagens;
themaz (matais fundidos) ; tiras me- de debruar; máquinas de derrubar; quinas cortadeiras de plantas; má- sons; ap arelhos sinaladores; apa
lhos
soldadores
; aparelhos sonor-)s ;
tálicas ,para soldas; titânio ; titanio- máquinas de descanar; máquinas de quinas cultivadoras; máquinas de
aparelhos telefônicos; aparelhos tesilico; tombaque; tório ; tungstênio; descaroçar; máquinas de desgasefi- abrir canais de irrigação; máquinas legráficos;
(mo tal) ; vanádio (metal) ; voifrain car; máquinas de despolpar; máqui- de colhêr algodão; máquinas de co- ap arelhos to aparelhos termostatos;
ca-discos; aparellips vem.
(ou wolfran; volfrânio (metal; Yel- nas de difundir; máquinas de do- lhêr frutas; máquinas de combater
; zinco; zincônio (metal) ; wol- brar; máquinas de drenar; máquinas pragas; máquinas de cortar galhos;' tiladores; apitos não de outras cias-.
;aquecedores; aritonômetros;
fran leu volfram)
de embragar; máquinas de empurrar; máquinas de cortar raízes; máquinas ses
p iradores de pó; assadores; atitoc:a•
Classe: 06
máquinas de enformar; máquinas de de matar formigas e outros insetos, vas
automáticas —
Chaves; bate.
Artigos: Pa..a d . stinguir: acoplamen- engraxar; máquinas de estriar; má- na agricultura ; máquinas derrubado- rias;; ba'ancas
; balcões frigorífitos;
tos axiais; a'.avancas mecânicas; ala- quinas de explosão; máquina de ex- ras de árvoia; máqu'rias desinfetavancas paio do maquinas; anéis de tração; máquinas de fabricar pro- doras de plantação; máquinas de em- bal)zas barógrafos; barômetros; na4
batedeiras de uso domésti
segmmen ; els partes de ináqui- dutos; máquinas de filtrar; máqui- pilhar agrícolas; máquinas espalha- z:metres;
nas ; anlicia:onantes para motores; nas de roscas; máquinas de salgar; dotas de terra; máquinas enxofra- co ;- Wnoculos • bitolas; bobinas; bomaquecedores do máquinas ; arietes; máquinas descascadoras; máquinas deiras para agricultura ; máquinas bas de ar não mecânicas; borboleta3
:miaus; arranques de motores; api- desempalhadoras; máquinas desfibra- escarificadoras; máquinas estruma- automáticas; bules elétricos; buzinas;
tos de máqu nas ; aros de máquinas; doras; máquinas desintegradoras; deiras; máquinas extintoras de ervas -bússolas; butirôm e tros ; caixas auto.
balanceiros de máquinas; bases de máquinas desnatadoras; máquinas claninas e pragaS; máquinas insetifu- máticas não de outras classes; co
estacas; be-neiras; bielas; blocos distribuidoras; máquinas elevadoras; gas agrícolas; máquinas irrigadoras bradores ; câmaras de aparelhos; cé
máquinas; 'e arras de máquinas; bate- máquinas empacotadoras; máquinas agrícolas; máquinas lança-chamas meras fotográficas ; câmaras frigori.
partes de máquinas; bombas a pis- empalhadoras; máquinas encaderna- agrícolas; máquinas leivadeiras; má- ficas; câmaras de cinema; cama Tas
tão; t,Jmaas centrífugas; bombas doras; máquinas encanadoras; má- quinas niveladoras agrícolas; máqui- de televisão; campainhas elétricas;
carregadores automáticos; carregadoelétricas; bom'aas hidráulicas; braça- quinas enroladoras; Máquinas ensa- nas podadeiras; máquinas pulveriza- res
p neumáticos; cartas astrográfi.
deiras de mquip as; braços de má- °adoras; máquinas escavadoras; má- doras agrícolas; máquinas regadeiras caa; cartas
geográficas; cartas nau.
quinas; brecas mecânicas; bronzes de quinas estampadoras; máquinas ex- agricilas; máquinas sachadeiras agrí- ticas; chapas
de aparelhos elétricos;
máquinas; bronzinas; buchas de má- premedeiras; máquinas furadoras; colas; máquinas semeadeira,s; moiquinas; burrinhos; cabeçotes de má- máquinas gaseficadoras; máquinas nhos de ventos; momaaddiras; moto- chassis; cnaves automáticas; cmives
quinas; cabré as ; cabrestantes; ca- gramadeiras; 'máquinas impressoras; arados; moto-charruas; motores agrí- ves magnéticas ; chocadeiras; chuverdeias para, máqMnas; caixas partes máquinas impulsionadoras; máquinas colas; niveladores agrícolas; planta- de alavancas; chaves elétricas'
de máquinas; calandras; calços pas- lavadoras; máquinas lixadoras; má- deiras, Máquinas; podadeiras, máqui- y es magnéticas; chocadeiras; cha
te de máquinas; caldeiras de máqui- quinas inisturadoras; máquinas moe- nas; pulverizadores agrícolas; rega- ros elétricos; cidémetros; cinema to.
nas câmbios; camisas para máqui- doras; máquinas pulverizadoras; má- deiras mecânicas; relhas de arados; grafos; clinômel:ros ; cloradores ; colinas; canos partes de máquinas; car- quinas purificadoras; máquinas ra- roçadeiras, máquinas; rodas de ara- madores; colorímetros; comandos à
buradores; ca,rdans; "carters"; chu- cisadoras; máquinas refinadoras; do; rolos compressores para esfare- di stância; combustores de gás, eiamaceiras antifricção para máquinas; máquinas refrigera&aras; máquinas lar terra; rolos destorroadores; se- passos (exceto para desenho) ; co.
cilindros de máquinas; colares para secadoras; máquinas separadoras; meadeiras, máquinas; semeadeir as ; mutadores; condensadores; cont a ;io.,
máquinas; compressores; comutado- máquinas serradoras; máquinas sol- sulfatadoras; timões de aradas; to- res automáticos; contadores de rotares de fôrça ; comutadores de veloci- dadoras; máquinas sopradoras; má- sadores de gramas; tratores agríco- ção; conversores; coordenatógra f os ;
cogneteleiras; cornetas elétricas; corlas; vaporizadores agrícolas.
dade; condensadores de máquinas; quinas torcedoras; máquinas torneanetas para veículos;
Classe: 08
corrente's
condutos pai a máquinas; contra- dores; máquinas trituradoras; mádistinguir: Abaixa- agrimensor; cortadeiras de fotog) ahastes de máquinas.
quinas urdidoras; máquinas ventila- Artigos: Para
fias;
cristais
•
de
rádio;
cromastoeóluze
s;
abajoures;,
acendedores;
hastes de •máquinas; contrapesos de doras; máquinas ventiladoras; marmáquinas; coroas para máquinas; teletes mecániccs; martelos mecâni- acumuladores; adaptadores; aeróme- pios; cronográfos; c r onômetros; cor.
corrediças para máquinas; correntes cos; mecanismo de máquinas; moi- tros; alternadorés de corrente elétri- vimetros ; densímetros; descascadores
de máquinas; correntes de transmis- nhos; molas de máquinas; motores; ca; alto-falantes; amortecedores elé- de uso doméstico; despertadores;
são; cruzetas para máquinas; cubos munhões para máquinas; parafusos tricos; amperímetros; ampliadores; diais; diagramas; dinamómetros; d
para máquinas; culatras de máqui- para máquinas; pedais de máquinas; amplificadores; analisadores; anéis cos automáticos; discos fonógrafos;
nas; dínam os ; discds de Máquinas; pentes de máquinas; penteadores de de calibrar; anemómetros; Antenas; discos telefônicos; d i stribuidores de
dragas ni rcânicas; eixos de máqui- máquinas; pingadores de máquinas; anúncios elétricos; aparelhos aciona- eletricidade; dispositivos mecânicoe
nas; elétrodos; êmbolos ; engenhos de pilões mecânicos; pilões partes de dores de moedas; aparelhos aerofo- oU elétricos para cortinas; duchas•
cana ; engenhos de serra; engrena- máquinas; placa N para tornos; plai- togramétricos; aparelhos amplifica- ebulidoles; ecobatimetros; ejetores;.
eletróforo; eletroscópies; enceradeigens de máquinas; escat&s; esmeris nas; planetárias; platinados de mo- dores; aparelhos calibradores; apa- ras;
eq uipamentos elétricos; equipade máquinas; esmeris mecânicos; es- tores; polias; politrizes; pratos de relhos cinematográficos; aparelhos
tassan)zad ores; excêntricos de má- máquinas; prensas; rolos de máqui- cosmográficos; aparelhos de agri- mentos para sincronização; espelhos
para, instalação elétrica; espectrosco.
guines; facas partes de máquinas; nas; receptáculos de máquinas; re- mensura; aparelhos de alarma; apa- pios;
esp etógrafos; es p remedores de
ferra men' a s m:cânicas; ferramentas dutores para máquinas; reguladores relhos de alta tensão; aparelhos de
partes de máquinas; filtros de má- de fôrça, para máquina,; reguladores ar .refrigerado; aparelhos de assar; uso doméstico; esquadro, exceto para
quinas; foles de máquinas; fôrmas de velocidade, para máquinas; rola- aparelhos de astronomia; aparelhos desenho; estabilizadorse de pressa();
de voltagem estádias;
de máquinas fornos de máquinas; mentos de motores; rolos partes de de cocção; aparelhai de comunicação estabilizadores
• estenômetros estereos-.
forquilhas; franzidores de máquinas máquinas; rotativas; rotores; segui- interna; aparelhos de contrôle de ca- estadunetros
cópios;
estereog
rafoscópios estereô.
de cortar: d go, costura; freios; fre- mentos; separadores, parte de máqui- lor; aparelhos de contrôle de fôrça;
sas ; fura dores de,. máquinas; furado- nas; tambores, parte de máquinas; aparelhos de contrôle de temperatu- metros; estereo p lanimetros; estereop.
tiéons;
estensiômetros;
estetômetros;
res mecár os; gatilhos de máquinas; teares; tesouras mecânicas; ternos ra; aparelhos de cortar frios (de uso
— aparehos ; estilõmetros;
geradores de corrente ; grelhas de tremonhas; tubulações para caldei- doméstico) ; aparelhos de encerar (de Esticadores
máquinas; gruas; guias parte de má- ras; turbinas; válvulas, partes de uso doméstico); aparelhos de enge- estrada de ferro — a parelhos par a;
tluinz guinchos; guindastes; hastes máquinas; ventiladores, parte de má- nharia; apa-.•alhos de engomar (de esh•ada de ferro — contrôle de; k.sde máquinas; insufladores -de ar pa- quinas; ventoinhas, partes de máqui- uso doméstico); aparelhos de espar- trada de ferro - Sinais automáticos
volantes, partes gir; aparelhos de evaporização; apa, para;- Estrada de ferro — sistema .do
ra máquinas ; juntas de máquinas; nas; virabrequins;
relhos de experiências cientifificas; sinalização para; 911:ufas de aquecide máquinas.
lançadeiras para máquinas; lanças
aparelhos de fermentação; aparelhos mento; estufas para p lantas; endió-.
Classe: 07
partes de máquinas; lubrificadores
partes de máqMnas; macacos; man- Artigos: Para distinguir: adubado- de física; aparelhos de fotodecalque; metros; eva p orâmetros ; exaustores,
cais antifr;cção ; manivelas de má- res: ancinhos — empilhadores; anci- aparelhos de fotografia; aparelhos de exceto de máquinas; experimentado.
quinas; máquinas abanadoras; má- nhos — mecânicos; ancinhos — pu- galvanoplasti N aparelhos de geodé- rk de ovos; exponsômetros; extinao.
quinas achatadoras ; máquinas adel- xado a cavalo; arados; arrancadores sia; aparelhos de geometria; apare- rés de incêndio; drantoscópios; farolegaçadoras ; máquinas afiadoras • ma- de frutos; arrancadores de plantas; lhos de iluminação; aparelhos de ins- tes; farós; fecha-porta, automáticos;
quias ajustádoras; máquinas alarga- arranca-tocos; balancIns; batedei- tituto de beleza; aparelhos de matar fecha-portas p neumáticos; feders;
doras; máquinas alimentadoras; má- ras agrícolas; bicos para arados; insetos (não agrícolas); aparelhos de, ferro elétrico para soldar; ferro para
quinas alir,.doras; máquinas amassa- bombas agrícolas; burrifadores agrí- medição; aparelhos de observação; passar e engomar; fervedores; fibmdoras; maquinas a,plai nadoras; má- colas; braços de arados; capinadei- aparelhos de ordenha; aparelhos de dores; filmes revelados; filtrantes —
quinas arqueadoras; máquinas arro- ras mecânicas; carpideiras; cavadei- passar roupas (de uso doméstico); aa/71-e?.boa: tl.tros automátices; . fios —
lhadoras; máquinas aspiradoras; má- ras; ceifadeiras; ceifeiras; cepos de aparelhos de pesar; aparelhos de aparelhos elétricos; rísica — a.parequinas aiarrachadoras; máquinas a arados; charruas ; cortadores mecâ- proteção contra acidente; aparelhos lhos de ; fitas métri c as; fixos denta..
vapor; máquinas batedeiras; máqui- nicos de cana, capim e grama; de- de rádio; aparelhos de refrigeraçao; dos; flexímetros; f ocagem de ins4ru.
nas beneficiadoras; máquinas bom- nicos de cara; capim e e grama; aparelhos de segurança (inclusive de mentos óticos - dispositivos para;
focalizadores para câmaras: fogareibeadores; máquinas brunidoras; má- descavadeiras Mecânicas; desterroo.- trafego); aparelhos de sinalizacão; rçaii
(elétrico ou nao); fogões (elétri-,
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N9 272 622
cos ou não); fonendoscópies; fones; dores, de uso doméstico; moldes de
fones; fonografias — máquinas; fo- tecla eseécie (a especificar); molinenográfos — discos; fonográfos; fon- tesnidráulicos; mostraderes; níveis;
te de cabeça; fonômetros; fonosco- objetiva fotográficas; Utiles; odômepios; formas elétricas; fornos: foste- tros; oscilógrafos; oxiladores; ozonirozcópios; fotodecalcadores; fotófor- zadores; ozonômetros; eizonoscepios;
painéis de aparelhos elétririos; fotográficas — máquinas; foto- padrões;
gr? metros; fotômetros; fotoscómos ; cos; panelas de pressed; panelas elétreqüência aparelhos de; freqüencia tricas; pantônietros; pára-raios; pas— medidores de; frequenchnetros; sinletros; pedômetros; pêndulos; penelétricos; pesagem — apafueiveis — base de; fusíveis — chaves teadores
para; pesagem — instrumentos
de; gairaritos; galactômetros; galva- relhos
nereetros; garrafas térmicas; gás — de; pesos para balanças; picadores,
uso doméstico; "pick-ups"; pilhas
bicos automáticos de; gás — bombas de
de; gás — bombas paia limpar tu- elétricas; pincenez; pipetas; pirôbos de; gás — bambas para provar; metros; piroscópios; pistolas de pingas — contadores de; gás — difuso- te r ; ,planimetros; planisférios; plugs;
res de; gás — dispositivos para la- pluviegrafos; pluviômetros; pluvioscópios ; polarimetros polariscó pios
var; gás — distribuidores de; gás — potenciômetros;
primas; projetores Requerente — Top Tape Música Ltda
fogáo a; gás — fornos a; gasegenios; gasômetros; geisers ; geladeiras; cinematográficos; projetores de filLocal — Guanabara
projetores de luz; propulsores;
g.roscep.os; globos geográficos para mes;
Classe: 8
prumos;
Pulverizadores,
não
de
ouensino; globos terrestres para ensino;
Artigos — DIsco- gravados e fitas
tras
classes;
quadrantes;
quadros
de
indústria BraeilOre
Olucemetros; Gnernonos; GoniômegreV5adas.
tros; Graduadores ; graf °fones ; gr a- eietricidade; queimadores de óleo;
queimadores
elétricos;
radiofonos;
872.624
N9
/arneses; g:aionolas; grainsf enes;
L. Costa Gomes ReRequerente
gravadores ; gr avime tros ; era vosc.o- rádios; reatores; receptores — aparepresentações
piose, Grupoe conservadores; harmo- lhos (a especificar); refletores; reLocal — Guanabara •
nemetros; hectógrafosf hectogramo; frigeradores; reguladores a,utomaticos; registradores da eparelhos; reClasse — 23
becte ésteres; hectômetros; heliógra- gistraderes
aollihiskr
Iestivallitternadanal
de
ar;
registradores
de
Artigos — Tecidos em geral.
os; heliofonografo; helicômeteos;
atreesfera;
registradores
de
•
aparehelicógraf o ; heliômetros; hidrantes;
N9 872.628
hidráulicos — aparelhos; hidrobaree lhos; registradores de ar; registradoMe tros; hidregrafos; hidr °Metros ; res de atmosfera; registradores de
hidostatos; hidrotimetros; hidrotíme- péso; registradores de pressão; regisRequerente — José Bernardo de
tros; hiprômetros; hidroscópios; hip- tradores de tempo; registradores de
Moraes
tensão;
registradores
de
tiragem;
resômetros; hodâmetros; holofotes; hoClasse: 50
gistradores
de
tráfego;
registradores
Atividade — Festival, programa de
rizontes artificiais; incubadores; indicadores automáticos; indicadores de trânsito (borboletas); registradorádio, e:ograma de televisão etc.
res
de,
velocidade;
registradores
para
de tensão de curto-circuito; indicaMarca de Serviço — Festival Internadores de aparelhos elétricos; indica- veículos; registros automáticos; re- cional. do Whsky, como acima elitedores de correntes; indicadores de gistros para agua; registros para ca- -sentado podendo variar em cerres.
elevadores . indicadores de escapa- nais; registros para gás; registro paN9 872.625
Mento; indicadores de finsine ra luz; registro para vapor; registros
cederes de fôrça motriz; indicadores telegráficos; reguas graduadas, re
de nível; indicadores de peso; indi- laye ou relais; relógios em geral (incadores de pressão de gás; indicado- clusive solares); reômetros; reostares de vácuo; indicadores de quanti- tos; reotomos; resistências; retificadade; indicadores de tensão; indica-• dores; sizmofones; sismografos; sedores para motores; indicadores para lecionadores; semáforos; sereias de
inseticidas não alarma; sereias de aviso; Setas de siválvulas; injetores;
. agrícolas — aparelhos; instrumentos nalização elétrica; sifões; • sextantes;
de • cálculos; instrumentos ,de contrô- sinais de trânsito; sinaladores; sina04.4.
le mecânico; instrumentos • de física; leires de direção; sincronizadores;
Instrumentos matemáticos; instru- sinoscópios; sirenis; sismofone; sisa
mentos náuticos científicos; inter- moscópios; sistema de alarma; sisteIndústria Bras‘dejra
comunicadores; interruptores; isola- ma de comunicação; sistema de con-dores; isolantes — fitas; kaleidosco- trôle; sistema de sinalização; sistepios; lactoscópios; lâmpadas; lam- mas de som; sistômetros; soldadores
piões; lanternas de pilhas; lanvernae elétricas; soquetes; sorveterias; suelétricas; lanternas simples; lareiras; portes de aparelhos elétricos; taco-Requerente — L. Costa Games Remetros; taqueômetros; taxnnetros;
lesômetros; lentes; linimetros;
presentações .
grafes; liquidificadoreá; lisimetros; telefones; telégrafos; telêmetros, 1,nLocal — Guanabara.
lucímetros; lunetas; lunetas; lupas: 1escópio; televisões; televisores; teoClasses — 16 — 23 -- 28.
não
lustres . maçaricos; macrômetros; dolito; termofones; termômetros
termostatos;
Artigos — Classe -16 — Tintas e vermagneUgrafos; manipuladore,s e ma- clinicos; termoscópios;
tomadas;
nizes
para pintura de pliredes e astoca-discos;
nômetros; mapas astrográf icos; ma- tira-linhas;
Requerente — Cremação "FUJ" Ltda.
quaelrias em geral.
pas de astronomia; mapas geográfi- terneiras automáticas; torneiras de
Local — São Paulo
Classe 23 — Tecidos ene geral.
cos; mapas marítimos; mapas náuti- compressão ; torradeiras; torradotes;
Classe:
.50
trânsito
Classe 28 — tintas plásticas para
cos; máquinas afiadoras, de uso do- tos tadeiras ; transferidores;
Artigos — Prestação de serviços de
pinturas.
fnestico; máquinas cinematogreficas; — aparelhos automáticos de; tran- cremação, niquelação e banhos quíN° 872.629
máquinas cortadoras, de uso ~es- sistores; trenas; tripés de aparelhos
micos.
tico; máquinas de fazer café, de uso fotográficos; tubos acústicos; tubos'
N9 872.626
doméstico; máquinas de lavar legu- "conduits"; vacuômetros; válvulas
mes, de uso doméstico; máquinas de de cemporta; válvulas elétricas; valavar pratos, de uso doméstico; má- ras graduadas; varigrafos; velocíme¡riscoquinas de-moer ou picar carne, de tros; ventiladores; vibradores;
Zpapileira
Zridilstria
voltímetros;
uso doméstico; máquinas de moer ou simetros; voltemetros;
voltunetros;
volumenômetros;
wattopicar legumes, de uso doméstico; má. metros; zimoscópios.
quinas falantes; máquinas fotográficas; maquinas lavadoras, de uso doN9 8'72.623
INDÚSTRIA ~EIRA
Requerente -- teruz Azul ,Quimica
- Inéstico; máquinas limpadoras, de uso
S. A.
doméstico; máquinas picadoras, de
Local — São Paulo
uso doméstico; máquinas registrado. Classe — 2.
Requerente — Castro Martins Coras; cacto de escritório; máquinas
mércio e Indústria de Carnes e De- Artigos — Substâncias e preparações
químicas usadas na agricultura; na
marcadoras de passagens; máquinas
rivados Ltda.
horticultura; na veterinária e para
marcadores de roupas; marcadoras
Local — Guanabara.
fins sanitários: — abserventes quínutemáticas; marcadores elétricos;
. Classes — 19 e 41.
matemáticos — Instrumnetos; mediArtigos — da classe - 19: Galináceos. micos tit poeira; a,cetatos; ecetatoardores de altura; medidores de comovos, parco e carneiro. — da classe senito; ácidos adesivos medicamenprimento; medidorese de distância;
41: Bacalháu, balas, banhe, biscoi- tos; veterinários; adonidina para vemedidores de fôrça; medidores de in- Requerente — Dulce Canavarro Fer- tos, bolos bombons, carnes de cobri.- terinária adonis eenalis papa veteria
tervale; medidores de pêso; medidoto, de poleia-de boi, de carneiro, car- rebela; adubos; sais para adubes;
reira.
res de pressão; medidores de rosca;
nes frescas, seca e em conserva, dô- Preparados contra aftcsa; prepaeadosLocal — Guanabara
ces. fiambre, fígado, fritas galinhas para atuo/lie/dar insetos; eglutinamedidores de volume; medidores em
Classe: 34
geral (a espeCificar); medidores gra- Artigos -a Capaches, cortinas, corti- abatidas, larxieta, língua, dores químicos sanitários e veterinááágua
duados; megafones; megâmetros; nados, encerados para chão, estores linguiça. lembo, mantetra. macarrãn, rios; água de cal desi nfetante;
i mais. niccot,S de jovel nara vetseiee ria- ártire -de
rateios,
miudos
de
an
ios;
mese:
adores
;
meteorop
para
jar.ela,
estrados
para
chão,
lire eeaseó
cerne Aze notaesa: água oxl eenecla desinfetans os; meteoroscópios; nólece, mosquiteiros para' cama, olea- mortadela natos abatidos.
3ágices — e siaeell
te; água anitterslati álcalis:, alcóel;
norma, DreP'7Y1 1,03, rire
metros; microfones;
e
rssrsde.s.
e
eelho
dos, panos para ses
ame de vaca, xar- s I chia; el em ; amôni a ; banhos parale )1 1 ,..tTCS; microscó p ios; micróto- paersadeiras, persianas móveis, sane- chas, toucinho,
ra animais; preparados para destruir
ques e eiSpe.
1mos; miras de base; miras graduafas, tapetes.
das; misteraderes de liquides; eme-
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animais nocivos; pós para desinfetar
Ne 872.632
N9 872.634
N9 872.636
e lavar; antifungus; arseniat,os; arsênicc; bactericidas; bálsamos; baraticidas; barrilha desinfetante; benzoato de sódio; bicarbonato de sódio;
Isonam IHDdS7RIA DE TUSTICUS L.6.k
• C'A S T "E1 O
ULTRAMAR
cal desinfetante; cálcio; carrapaticidas; ceras para enxertos; carvões
£rasileir4
Brasileira
IndUstria
inals*Ik
para tirar cheiro de geladeira; cianeto; cloretos; clorofórmio; inseticidas; colas; defumadores; desinfeRequerente — Isoterm Indústria de
tantes; desodorantes sanitários e paPlásticos Ltda.
ra geladeiras; desodorizantes; ferti- Requerente — Manufatun de Brin- Requerente — Antônio Fernandes
-Local — Pernambuco.
lizantes; fosmicidas; fungicidas; gerquedos
Castelo
Ltda.
Pereira.
Classe:
— Ncme de Emprêsa
micidas; inseticidas; microbicidas;
Local
São Paulo
Local — São Paulo
sabão desinfetante; sabão para fins
No 872.637-38
Classe — 32.
" Classe — 28.
veterinários; sodacáustica; vacinas
Artigos
—
Revistas.
unguentos.
Artigos — Artefatos e produtos acaN9 872.635
bados de origem animal, vegetal e miN9 872.630-631
neral; artefatos de substâncias químicas, a saber: — açucareircs; alcaINDUSTRIA BRASILEIRA
trão preparado para a sindústrias;
PIG - TICKET
anéis exceto de outras classes; apaI-SOTERDI
Requerente — Editara Abril Ltda.
relhos para água; aparelhos para caInerastria: Brasileira
Local — São Paulo
fé; aparelhos para chá; aparelhos
Brasileira
' Inaiistria
Classe — 32
para jantar; aparelhos para refrescos;
Artigos — Almanaques, álbuns- imadornos não de outras classes; argopressos, anuários, calendários; ,gatánão de outras classes; aros (incluRequerente — Cruz Azul Química las
logos: crônicas impressas, designação
sive
para
óculos
e
para
guardanaRequerente
—
Isoterm
Indústria
de
S. A.
de filmes, designação de peças teapos); bacias; bainhas; baldes; baixe'Plásticos Ltda.
Local — São Paulo.
trais; discursos impressos; faseia
las;
bandejas;
banheiros;
bebedouLocal
—
Pernambuco
Classe — 46 - •
males impressos, folhetos impressos;
biscoiteiras; bolas não de outras
Classe — 20. t
Artigos — Abrasivos: água sanitária; ros;
classes; bombonieres; Borracha arti- Artigos — Artefatos de produtos aca- folhinhas impressas: histórias irisa
alvaiade para limpeza; alvejantes; ficial
ou sintética; borracha natural bados de origem animal, vegetal e pressas, índices telefônicos; jornais;
amido para lavanderia; anil; areia quando
produto acabado; botelhas; mineral; artefatos de substâncias livros; músicas impressas, orações imfina para polimento; barrilhas para bules; cabides;
cabos; calçadores; ca- químicas a saber: — açucareiros; al- pressas, peças cinematográficas; Pelavanderia; boneca de cera para po- çambas; cachepots;
cálices; canecas; catrão preparado para as indústrias; ças testrais; poesias impressas, prolimento; brunidores; buchas para- po- canudinhos; capas; exceto
do circo; programa de rádio;
anéis exceto de outras classes; apare- gramas
lir; cera para lavanderia para con- carretilhas; celulóide; ceravestuário;
programas de televisão; programas
para
inlhos
para
água;
aparelhos
para
café;
servar; lustrar e polir; composições dústria; centro de mesa; cestos; cha- aparelhos para chá; aparelhos para impressas; propaganan, imnressa esa
para brilho; composições nata can- pass
. charrão; chuveiros comuns; coa- jantar; aparelhos pra refrescos; ador- crita; prospéctos impressos escritos;
servação de móveis e utensílios; com- dores;
colas industriais; co- nos não de outras -classes; argolas prosas impressas; publicara s: saaarsposições para lavagem; para limpeza lheres; coaltar;
compotas
vegetais não quími- não de outras classes; aros (inclusi- sas; revistas impressas; romances imde móveis e utensílios; detergentes; cos; compotairas;
confeiteiras; co- ve para óculos e para guardanapos); pressos; rateiros imnresSos de filmes;
esfregões; para polir; esmeril; espon- pos; cordéis; correias;
cubetas; cubos; bacias; bainhas; baldes; baixelas; roteiros impresso de pecas teatrais;
jas de aço para polir; esponjas qui- descaasos para talheres; distintivos; bandejas; banheiros; bebedouros; bis- "scripts" de cinemas "scripts" de
micamente preparadas para polir; exceto daSasse 25; dobradiças; envó- coiteiras; argolas não de outras clas- teatro; "scripts" de televisão; sueltoS
. impressos.
féculas para lixivia; flanela quimi- lucros; esferas: esguichos; esmaltes; ses; bombonieres; borracha artificial
camente preparada para limpeza; exceto odcntologicos e de toucador; ou sintética; borracha natural quando
•
Classe — 38
fósforos; goma para lavanderia; gra- espalhaddres de áágua; espelhas; es- produto acabado; botelhas; bules;
— Agendas em branco, álxa para acuro, para sa patos, madei- permacete; preparado; espremedores; cabides; cabas; calçadorea; caçam- Artigos
buns em branco; argolas' de papel ou
aa, etc.; giz para sapatos; hidróxido espurnadeiras; estojos; extensões; fa- bas; ca,chepots; cálices; canecas; ca.- papelão; aros de papel ou papelão;
de sódio; líquidos detergentes"; lixi- rinheiras: fechos; filtros; filme vir- nulinhos; capas; exceto vestuário; balões de papel para enfeitar; bilhevia; lixa; produtos paar lustrar; lã gens; fôrmas; frascos; fruteiras; fu- carretilhas; veluladde; césa para inde ingresso, bilhetes de passagem;
de aço para polir; massas para bri- nis; garfos; garrafas; gelatina não dustrial; centre de mesas; cestos; tes
de papel; blocos para anotalhar; para lustrar; material abrasivo alimentícias; gêlo; gêsso exceto odon- chapas; aluarão chuveiros comuns; boninas
ções; blocos para cálculos; blocos papara polir; plaina para lustrar; óleos tologia° e para construção; globos; coadores; coaltar; colas industriais; ra
correspondência; blocos moa depara lustrar; para limpar móveis e gluteina; glutina; gorduras; giz para colheres; compostos vegetais não senhar;
para escrever; brochuutensílios; palha de aço para; pano alfaiates; gomas preparadas, não de químicos; compoteiras; aonfeiteiras; ras nãoblocos
impressas; papel para cade sílex; de vidro; de esmeril; quimi- outras classes; gorduras preparadas, copos; cordéis; correias; cubetas; bogramas;
cadernetas em branco: cacamente preparado para tirar man- não de outras classes; jarras; jarros; cubas; descanços para talheres; dis- dernos escolares;
cadernos para desechas; pastas para dar e conservar lacres, exceto de escritório; lampari- tintivos exceto da classe 25; dobradi- nho, caixa de papelão;
capas de pabrilho; para lustrar; para polir; ao- nas; lava-dedos; lavatórios; leiteiras; ças; envolucros; esferas; esguichos; pel para documentos: capas
ds malalimento para couro; madeira; sapa- licoreiros; mantegueiras; massas 'Re- esmaltes exceto adontológicos e de lilo- para documentos; carteiras
de
tos etc.; pomadas para dar e consed- paradas, não de outras classes; masti- toucador; espalhadores de água; es- papel; carteiras de papelão; cartolivar brilho; para lustrar; para polir; gue; matéria plástica ou sintética; pelhos; espermacetes; espremedores;
cartões de idantidacia; asraõ o s de
pós para dar e conservar brilho; pa- mirra; moringas; mucilagem para se- espumadeiras; estojos; extensões; fa- na;
visitas; cartões am branco; cartões
ra lavar; para lustrar; para polir; las; negro de fumo; oleina; óleos para rinheiras; fechos; filtros; filmes vir- índices;
de papelão para fins
potassa, preparados para dar e con- pintura; palha preparada (inclusive gens; formas; frascos; eruteiras; X1- diversos;chapas
chapas planográficas; che a servar brilho; para lavar; para lus- para colchões); paliteiros; palitos, ais; garfos; garrafas; gelatina não ques em branco;
encadeias
trar; para polir; para tirar manchas; exceto de madeira ou metal; parafi- almentícias; gelo; gesso exceto odon- nações de papel; duplicatas;
de papara tirar ferrugens; sabão aomum; na preparada; películas virgens; pe- tologia° e 1 pa,ra construção; globos; pelão; envelopes:encadernação
envolucros de par-sabão de areia; saponáceos; silicatos nachos; pendentes; penduricalhos; gluteina; glutina; gorduras; giz para pai; envõrucros de papelão: etiquepaar lavanderias; soda cáustica; sul- piaça; pires; plombagina; pluma pa- alfaiate; gomas preparadas, não de tas; futuras; falhas de celulose; fõa
fato para lavanderia; tijolos para ra estofo; pós para moldagem; potes; outras classes; gorduraspreparadas
de papel; fôlhas de papelão, fobrilho e polimento; tinta para lustrar pratos; queijeiras; recipientes; resi- não de outras classes; jarras; jarros; lhas
lhar
índices
-. moa- " Peasas a o asnal,
e polir; tochas de cèra; vela de aêbo; nas preparadas; resnoides preparados lacres, exceto de escritório; lampari- impressos de
papel ou cartolina;
cera espermacete e estearina.
revestimentos; rolos de imprensa; ro- nas; lava-dedos; lavatórios; leitei- lenços de papel; livros comerciais em
Classe — 8
sários; sabões para uso na indústria; ras; licoreiros; mantegueiras; massas
livros de contabilidade;
Artigos — Abajures; =assadeiras de saladeiras; saleiros; sangue cristali- preparadas não de outras classes; branco;
vros fiscai s em branco; livras nál
aquecedores; aspiradores 'de pó; as- zado; selas; serviços de café; servi- astique; matéria plástica ou sinté- impressosmalas de papelão; mata.
uso doméstico, acendedores de fogão; ços de chá; serviços de jantar; servi- t a; mirra; moringas; mucilaygem borrão; notas fiscais; notas promis.aaclores; balança,s; baterias de uso ços para refrescos; talhas; talheres; para selos; negro de fumo; oleinae sórias; ornamentos de papei; papel'
domestico; bules elétrioss; chuvei- tintas, exceto das classes 16 e 17; óleos para tintura; palia preptasa- absorvente; ,papel almaço; panei aluros elétricos; cortadores ae uso do- Terrinas; tijelas; tipos para impres- da (inclusive para colchões); pau- minizado; papel crepon; papel carta;
méstico; duchas; enceradeiras; es- são; travesas; urinóis; varetas; _va- Caros; palitos, exceto de madeira ou papel de celulose; papel de linho;
premedores de uso doméstico; exaus- silhames; vasilhas; vernizes, exceto inani; parafina preparada; películas papel de sécia; papel encerado; papel
tores; ferros elétricos para passar e para lustrar e de toucador; vasos; xi- virgens; penachos; pendentes; pen- estanhado; papel higiênico; papel
engomar; fervedores; filrnadores; fo- ,
caras.
duricalhos; piaçã; pires; plorba.gina; impermeável- riamo linha pagões e fogareiros; fiamos; garrafas
pltuna para estofoé pós para molda- pel para desennart. papel para ema
N9 872.633
ténnicas; geladeira; gramofones;
gem; potes; pratos; qteljeiras: rani- brulho; papel para encadernação;"
gravadores de f.ta; lâmpadas; lareiplantes; resinas preparadas; •esinói- papel para escrever; papel para Imras; lustres; máquinas de fazer café
des preparados; revestimentos; rolos pressão; papelão para qualquer fim:
de uso domésti co; máquinas de lavar
de imprensa; rosários; sabões para papelinhos para fins variados, pasa
roupas e pratcs de uso doméstico;
ORCANIZAÇ A0 POPULAR DE ABASTECIMENTO
uso na indústria; saladeiras; s:deiros: sagens de papel oa rs rfolina Pastas de
máquinas de MORT e picar carne de
DE PEDRO GUILHERME PULIT
sangue cristalizado; selas: serviços de cartolina; promissórias em branco;
uso elaméstico; máquinas fotográficafé; serviços de chá: serviços de papel de radiogramas; recibos em:
cas; misturadores de oras :aos-e microJantar; serviços para refrescos; ta- branco; recipientes de papel; recifones; panelas de pressão elétricas;
talheres; tintas, exceto ,eas pientes de papelão: rweta q de papel;
pilhas elétricas; projetores cinemato- Requerente — Organização Popular lhas:
16', e 17; terrinas: tijelas; ti- rôlo de papel; rótulo da papel; sacos
gráficos; rádios; refrigeradores; re- de Abastecimento de Pedro Guilher- classes
pos para impressão "; travessas; uri- de papel; talão de eaboa:ramas: talão
lógios; sorveteiras; televisores; torame Pulit
nóis; varetas; vasilhames; vasilhas; de ingresses; talão de nissanens; tadiscos; torneiras elétricas; trans'stoLocal: Minas Gerais
vernizes; exceto para lustrar e de lão de -promissórias; talão de radiores; torradeiras; tostadeiras; vantigramas; talão de recibos; talão de
toucador; Vasos; xicaraa.
Nome de Empresa.
ladorea.
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te lagramasa telegramas em branco;
tubos de cai tão; tubos de papel; tubos de panela. , à; tuae tas de cartão;
:siao;
tubetes de papa.;
vasos de cartolina ou papelão.
N9 872.639-10

(;RANDES.
CON1POSITORES
DA MUSICA UNIVERSAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

rias; alcalis para fins sanitárias; apa- 1 pudins; queijos; knia,bos; calamos;
nharnoscas • bactericidas para fins sa- sardinhas; torrões e tortas brim:lati
eras; uvas da ciasse 1/41.
nitários; caciericidas para ve,ierintra
Aatigos — Aguardentes; aniz sts; areria; bai aticicias;•ua
dio para veterinárias; c.anami de pa- istivos ; bagaceira, batidas; cabidas
ia agricultura; liquidc. s &sun etarnes; alcoLcaa não medicinais; bebidas
pós crearafetania,; diasaaaiat.aies sa- fermentadas náa msdicinals; bitu;
nitários; desodorantes para g s•- adei- brandy; cacvhaça ; çarveja; chopps;
ra ; produtos exteamiaaãoses da ani- cidras; conhaques; f ernet; genébra;
mais nocivos; inselicidades; ssoão genebrita; gerigibirra ; gerebita; gni;
gringer; alcolico; grasna; nidremel
desinfetante.
alool.co; kirsehé kummel; licores;
marascluinhas; nectar alcolico; paraN9 872.843.
ti; pipermint; ponches; quinados;
-rum; sue as alcolices; vinhos; vodka;
whisky, da classe 42.
rks-RC A
N9 872.650

Requerente — Abril Cultural Ltda.
Requerente — L'Oreal.
Local — São Paulo
Local — Paris, França
Classe — 8
Classe — 48.
Artigos — Discos aatamaticos; di.;cos
fonogaafados; discos gravados; disJ Artigos — Perfumes; loções de teucos para cálculos; dScoa sonoros; .dis- cador ; batons para os lábios; acames
cos telefônicos e filia a, •
• para os cílios; vernizes e dissolventes
aas pai a
dara as unhas; anules e ou
Classe — 32.
Artigos -- Alman tatues; álbuns im- bronzear; cremes de baisza; dentiirre %so.s • anuários; calendários; ca- frícios; maquilagens; sabões dej . toutálogos; crônicas impressas; designa- cador e --em geral maios ea ar/amuos
ção de filmes; designação da aecas para conservaçao ernbelazamaiato do
teatrais; discursos impressos; fascí- cabelo, compreendendo . produtos paculos impresso; folhetos impres- OS; ra a dweolcração, a ondulação e a
folhinhas impressas; histórias im- "mise en plis" do cabelo; tinturas;
xampus.
pressas; 'índices telefônicos; jornais;
livros; músicas impressas; orações
N9 872.644
impressas; peças cinematográficas; )
peças teatrais; poealas impressas;
programas de circo; programa de rádio; programas de televisão; programas impressos; propaganda :1nm-essa
escrita; prospectos impressos escrta
tos; prosas impressas; publicacões impressas: revistas impressas; roman- Requerente — Eliason. Refrigerator
ces impressos; roteiros impressos _de
Company.
filmes; roteiros impressos de peças Local — Kalamazoo — Estado de Miteatrais; "scripts" de cinema. chigan - Estados Unidos da América
"Scriptis' de televisão; sueltos ima
do Norte.
Dresscs
Classe — 11.
Artigos
—
portas;
armários ou esquaN9 872.641-42
drias para portas e ferragens para
portas.
N9 872.645

ELIASON

V

SA. D B 14AQ'UIS1."3
E MOTORES

Fe.:reiro de 19Z3
_
N9 t;72.6á4

'n'nen ril)
44+1,47 "

f

1.1

LUA •

t•ogacant r Ltda.
Requerente
Local — Sãr,
N3me de eirinr.ar
N9 872.615

)PA — LÁ — LÁ: E
01,1 A. D. MOR4RA •
Requerente — A. D. Moreira Comércio, Importação e Exportlacão S. A.
Local — Eão Paulo- .
Classes — 8 — 21 -- 40 — 33.
N° 872.63.3

Requerente — "Rol-a, de Máquinas e
Motores" S. . A. Ltda.
Local — São Paulo.
Assinalar — Promoção de venda de
C A I O 13 A .
máquinas; motores e afins; corretora de máquinas e motores; represenIn dús tria Br4si 1 eira
tações; consignações por conta própria e de terceiros; avaliações, da
classe 50.
Requerente — Eduardo; Campos Hidalgo.
IV 872.851
Local — Paraná..
Classe — 43
Artigos — Para distinguir: cèra; sabão e detergente.
"BODSK DE MAQUJRAU E
No 872.657-60

MOTORE8"3/0.LTDA.

Requerente — «Bolsa de Mãoquinas
e Motores" S. A. Ltda.
Local — São Paulo
Promoção de vendas - de máquinas,
motores e afins, corretora de máquinas e motores, representações, avaliações, consignações pOr Conta própria e de terceiros, apresenta o seu
nome de emprêsa, a fim de ser registrado de acôrdo com o Artigo 90
do Código de Propriedade Industrial.
N° 872.652

OPA — LA LÁ'
indústria Brasileira

Requerente — A. D. Moreira Comércio, Importação e Exportaão S. A.
Local — são Paulo
Clasçae 4- 8
Artigos Para distinguir aparelhos
elétricos; aparelhos para aso domésticos; artigos elétridos; instrumentos
Éteelcetse Inc.
científicos; instrumentos e aparelhos
R,Cfquerente
Local — Grand Rapids Estado de
para fins úteis; as4adeiras elétricas;
Michigan — Estados U=Idos da Améaba t-jours ; acendedores elétricos;
rica do NCRte.
aquecedores; aspiradores; acumuladoIndústria Brasileira
Classe — 17.
res; aparelhos de cortar frios; apareArtigos — Arquivos e fichários.
lhos de iluminação; aparelhos fotográficos; aparelhos ipara lavar e pas1
No 872.646
sar para uso cloniéstioa; aparelhos
Requerente — Companhia Pitangueipara espremer frutas e legumes; aparas de Comércio e Indústria.
relhos de aquecimento central; baLocal ---•• São Paulo'
O AR,ÁMURD
lanças; batedeiras; bules elétricos;
Classe — 1.
coqueteleiras; cha,ves elétricas; caf e- Artigos — Absorventes quím i cos; adeItadstria Brasi1e:11-A
Miras elétricas; enceradeiras; .estabieicvos químicos; agentes químicos silizadores de voltagem; exaustores;
licatos e fosfates; aguarrás para ingarrafas térmicas; , fogões; ferros elédústria; álcalis químicos; alcalinos
tricos de passar; filtros; fonógrafos;
químicos; anticorrosivos químicos;
Peças Cart_.4.eu
geladeiras; liquidificadores; medidoantiferruginosos químicos; antfincrus- Requerente — Auto
Ltda.
res; panela de pressã'O; rádios; regis.111IXI3TRIA BRASILEIRA
Nntes químicos; antioxi .dantes quimiPaulo.
Sáá
Local —
tros; relógios; rècipientes térmicos;
ativa'clores químicos; banhos quítransformadores; torradeiras elétrimicos; barrilhas químicas; bicarbo- Assinalar. — Veículos e suas partes
integrantes,
exceto
máquinas
e
motocas; tomadas; televisores; válvulas . e
natos para indústria; produtos-bio. res, da classe 21.
Requerimento — Bar e Lanches Ferventiladores.
químicos; carbonatos, catalisadores
ro
Ve3ho
Ltda.
Classe — 21.
cianaquímicos; cáusticos químicos'
N° 872.647-49
Local — São Paulo.•
Artigos — Para distinguir veículos et
'
tos; cloratos; cloro; composiçõos
químicas para tratamento de. metais; deAssinalar — Café; bar; restaurante e suas partes integrantes: Automóveis;
aros para veículos; amortecedores;
copantos químicos; descorantes quírefeiões prontas, da classe 59.
n
barcos; bicicletas; caminhões; calomicos; desincrustantes químicos; disN9 872.653
tas; camionetas: i carrinhos de mão,
solventes químicos; dulcificantes quícarretas; carros , ambulantes; carros
micos para indústria: emolientes quíDialístria Brasileira
elevadores; carros irrigadores; carmicos; ésteres químicos; humetantes
rocerias; charretes; carros tratores;
químicos; impermeabilizantes
Re,qUerento - Jordans S. A. Planechapas circulareS para veículos; chascos; exidantes quím i ces-anti ; nreaaVisual.
jamento
Gráfico
e
sis;
cubos de veículos; corrediços de
rações químicas par g lavagem e ou
— São Paulo
veículos; cardans; direção; eixos de
desinfecção; removedores químicos; AssinalarLocal
— Embalagens e plásticos
DISTRIBUIDORA DE
direáo; elevadores para passageiros;
sais químicos - para indústria; sodas
- da classe 28.
freios; fronteiras para veículos; lotal iniicas (inclusive cá ast i ra a•:iluaões Artigos — Ameixa; amêndoas; amencomotivas; molas; motocicle tas; moquímicas de alcalis. •
FILMES LTDA. ' :doim; aveia; avelãs; atum; azeite;
tofurgões; manivelas; breques; desliClasse — 2.
oaeitonas;
bananada;
biscoitos;
boguieiras; para--choques; para-lamas;
Artigos — Absrven 4 s ouimicos de lachas; bolos; caramelos; castanha;
parabrisas: pnéus: pneumáticos; pepceira: aeetai-o a; usados na agricul- compotas; confeitos; frutas e doces Regue: ente — Bandeirante Distribui- dale de cambie; rodas
para veículos,
tura; ácido- a a •-dot; na agricultura; cristalizados' doces; .droPS; fiambre;
, dera de Filmes Ltda.'
radiadores par veículos, varetas de
•" sido-1 usado ; a bortioaltu r a; áci- goiabada; laticínios; macarrão; manLocal
—
São
Paulo.
contatle do a ogad cr e acelerador.
dos para fins
marmelada; óleos
varaes de c rros e va gonetas baspara afugentar insetos; água de ja- teiga; marga ina;
'Nome de empréasa.
presuntos;
prahnés;
.
alimentícios;
plantes.
vel para veterinária; águas Sanita-
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Classe — 40 Artigos -- Para distinguir móveis em
geral, estofados ou não — Almofada;
acolchoados para móveis; assentos;
estofados e encostos para cadeiras;
cadeiras, carrinhos para refeições;
conjuntos para dormitórios; conjuntos para sala de jantar; conjuntos para escritórios; conjuntos para terraços e jardins; conjuntos para sala de
visitas e conjuntos Para praias; conjuntos de móveis para bares, conjuntos para copa e cozinha; colchões de
molas; cadeiras de balanço; oivisões
escrivaninhas;
banquetes;
divans;
mesinhas; móveis para rádios; móveis para televisores; . gaveteiros; poltronas giratórias; porta-chapéus; sofás e poltronas camas; armários e
prateleiras (móveis)
Classe — 50.
Artigos — Para distinguir como marca de serviços — Promoções; propaganda; publicidade; assistência técnica; mecânica; man atenho ; posto
de serviço; lavagem; lubrificação;
funilaria; pintura; reparos; garagerh'
e serviços mecânicos de veículos em
geral.
N9 872.661

0 _R G AL

Indústria Drasileir,

tos; estofados e encostos para cadeiras; cadeiras; carrinhos para refeições; conjuntos para dormitórios;
conjuntos para sala de jantar; conjuntos para escritórios; conjuntos para terraços e jardins, conjuntos para
sala de visitas e conjuntos paia praias;
conjuntos de móveis para bares; conjuntos para copa e cozinha; colchões
de molas; cadeiras debalanço; divisões; divans; banquetas; escrivaninhas; mesinhas; móveis para rádios;'
Móveis para televisores; gaveteiros;
poltronas giratórias; parta-chapéus;
sofás e poltronas camas; armários e
prateleiras (móveis).
.14 9 872.664

Indústria Brasileira'
Requerente — J. S. Marra
Local -- Amazonas.
Classe — 41
Artigos — Café.
N° 872.665

Requerente — Orgal S.A. — CoN
C
mercial e Distribuidora.
Local — São Paulo.
NIICIi0 DE CRIENTAÇg0
Classe — 21.
Artigos — Para distinguir veículos e
CCNERCIAL
suas partes integrantes — Automóveis;' auto-caminhões; aviões; amorSZO PAULO —• CAP I TAL
tecedores; alavancas de câmbio; barco; breques; braços para veículos;
bicicletas; caminhões; carros tratores; carros berço; carros irrigadores; Requerente — Johannes Antonius
carrinhos; carros; carroças; caliroceMaria Wiegerinck.
rias; chassis; chapas circulares para
Local — São Paulo
veículos; cubos de veículos; LorrediClasse — 33
ços de veículos; direção; deslip;adeiTítulos.
ras; estribos; engates para carros;
N9 872.666
eixos de direção; freios; fronteiras
para veículos; locomotivas; lanchas;
motociclos; molas; manivelas; mancais de rolamentos; navios; para-choques; paralamas; parabrigas; pedais;
"PRAED1A It
pantões; raios para bicicletas; reboques; radiadores; rodas para veicules;
selins; tirantes para veículos; tri(goles; vagões; velocípedes; varetas Requerente -- Guy Machado Filinto
da Silva.
de contrôle de afogador e acelerador;
Local
São Paulo.
varaes de carros.
Classe — sp
'N° 872.669
Aplicação — Como marca de serviços
para distinguir as seguintes atividades — Administração e corretagens
ORGAL S/A.—COMERCIAL Imobiliárias;
atividades correlatas.
DISTRIBUILORA
N9 872.667-70
Requerente — Orgal S. a. —
cial e Distribuidora.
Local — São Paulo.
N° 872.663

00111er-

cortadores automáticos; prensas para
telhas; fórmas para telha,u; boquilhas
para tijolos; lajes e manilhas; destorradores pata argila, separaaores de
pedras; bcmoas de vácuo; ventiladores industriais; máquinas exaustoras;
silos para argila; tijoleiras; 'moinhos
à martelo; peneiras vibratórias cara
argila e prensas para ladrilhos.
Classe 21
Artigos — Correas; elevadores e ros.
cas transportadoras.
Classe
38
Artigos — Agendas em branco; blocos para anotações; oloccs para cálculos; blocos para correopondência;
blocos para escrever; capas de papel
para -documentos; capas de papelão
para documentos; "cartões de identidade; cartões de visita; cartões índices; cheques' em brancoa duplicatas;
envelopes; etiquetas; faturas; livros
Comerciais em oranmo livros fiscais
em branco; notas fiscais; notas promissórias; . papel carta; papel para
escrever; pastas de cartolina; promissórias em branco, recibos em branco;
rótulos de papel e sacos cie papel.
N9 872.671

"JURUPIGA "
IndUs-tria Brasileira'
Requerente — Lauro de Oliveira Lapa
Local — Rio Grande do Sul.
Classe — 42
Artigos — Aguardentes; anizes; aperitivos; bagaceira: batidas; bebidas
alcoólicas não Medicinais; bebidas
fermentadas não medicinais; biteer;
brandy; cachaça; cervejas; chopps;
cidras; conhaques; fernet; genébra;
genebrita; gengibirra; gerebita; gin;
gringer; alcoólico; graspa; hidromel
alcoólico; kirsch; kummel; licores;
marasquinhas; nectar alcoólico; parati; piperrnint; ponches; quinados;
rum; sucos alcoólicos; vinhos; vodka
e whisky.
N9 872.672

NQ 872.674

ULTRAGAZ
INDUSTRIA BRAS:Uma,
Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
Local: São Paulo
Classe: 37
Artigos: Roupas brancas para cama e
mesa, a s-lber: Acolchoados para cama,
atoalhados para mesas, cobertores para
cama, cobertas para camas, colchas, fronhas, guardanapos, guarnições para chá
e jantar, lenis, panoS para mesa, panos
de prato, panos de copa, panos de algodão, para limpeza de móveis, toalhas
para rosto, banho, mãos -e para bebês,
toalhas para altar e para mesa.
No 872.675

ULTRAGAZ
INDUSTRIA BRASILEIRA,
Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
Local: São Paulo
Classe: 35
Artigos: na classe:
N`) 872.676

ULTRAGAZ
INDUSTRIA BRASILEIRA,
Requerente: Cia.' Ultragaz S/A.
Local:' São Paulo
Classe: 36
Artigos: na classe.
IV 872.677

ULTRAGAZ
INDUSTRIA BRASILEIRA..
Requerente — ame1 & Cia. 'Ltda.
'Local — Rio Grande do Sul.
Classe — 32
Artigos — Álbuns; impressos destina.dos à leitura folhinhas impressas;
jamais; publicações em geral; programas rádlofônicos; programas televisionados; peças teatrais e cinema, tográficas; revistas.
- N9 872.673.

Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Álbuns, impressos destinados it
leitura, folhinhas impressas . jornais, Pu..
blicações em geral, programas radiofá.
*os, programas televisionados, ,peçai
teatrais e cinematográficas , revistas.
872.678

ULTRAGAZ
rI NDÚSTRIA

BRASI.LEIRA

Requerente — Indústria de Móveis
Estofados "W" Ltda.
Local — São Paulo.
Cla,se — 40.
Artigos — Para distin o ior •nó--is em
geral; est'.fades ou não — Almofadas; acoOilioado para móveis; assen-

Requerente — Mecânica 13onfanti
S. A.
São Paula
Local
Classe — 50
Serviços — Ftfridição, por encomenda de terceiros, de ferro; bronze e
alumínio.

Classe — 6
Artigos — Máquinas para a indústria
de cerâmica: marombas sem vácuo;.
marombas à vácuo; dosadores de ar-,
ria: misturadores de argila; laminadores de argila; cortadores manuais;

INDUSTRIA BRASILEIRA'
Indústria Brasileira

Requerente: Cia. Llitragaz S/A.
Local: São Paulo
Classe: 34
Artigos: Lap-achos, cortinas, cortines aná
cortinados, encerados, linóleos,
Requerente — Zamel & Cia. Ltda. tomáticas,
m osquiteiros, oleados, panos para assoaLocal — Rio Grande do Sul.
lhos e paredes, p assadeiras, sanefas, taClasse — 38
petes,
tapetes de peles, de madeira., de
Artiw s — na classe.
esteira. -c-orr/a
cortica.

1482 taxia-tairt 28
N° 872.679
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N5 872.689

ULTRAGAZ ULTR GAZ EVERELLA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
Local: São Paulo
Classe: 31
Artigos: na classe.
N° 872.680

IRTRAGAZ
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
Local: São Paulo
Classe: 29
Artigos: Basculhos, escôvas para roupas, esfregões, (vassouras de fibra), espanadores, espanejadores, vassouras e
vassourinhas.
N5 872.681

ULTRA,C3AZ

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
Local: São Paulo
Classe: 26
Artigos: na classe.
N^ 872.685

Requerente: Hans Georg Baer
Classe: 36.
Artigos: Artigos de vestuário em geral,
a saber: vestidos, casacos, lingerie, soutiens, camisolas, shorts, suéteres, blusas,
quimonos, saias, modeladores, slacks.
tailleurs, maiôs, lenços, meias, saídas de
praia e capas.
N° 872.690

LTRAGAZ SUBLISTATIC
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
Local: São Paulo
Classe: 25
Artigos: Cartazes impressos literais de
propaganda, cartazes em geral, clichê,
estatuetas, estampas, figuras e desenhos,
trutas, flôres e fôlhas de cêra, flôres e
fô'has de substâncias isolantes e sintéticas, figuras de madeira, figuras de cêra,
guivuras, imagens, máscaras de cêra,
obras de escultura, obras de pintura,
quadros com moldura de madeira ou
material plástico.N 9 872.686/87

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
Local: São Paulo
Classe: 30
Artigos: Armações de guarda-chuvas e
guarda-sóis; bengalas, barbatanas para os
mesmos; cabos e ponteiras para bengalas, capas de algodão para os mesmos,
capas de sêda; guardachuvas e guardasóis; ponteiras de, borracha, sombrinhas Requerente: Cooperativa dos Suinocule suas partes integrantes.
tores de Encantado Ltda.
N5 872.682
Local: Rio Grande do Sul
Artigos: Adubos, fungicidas, desinfetantes, carrapaticidas, parasiticidas, produtos e preparados para destruir insetos,
animais nocivos e ervas daninhas; formicida, fertilizantes, marga, cálcios, marna, acetatos, ácidos e álcalis para agricultura.
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classes: 1, 2, 4, 19, 33, 41, 42 e 43
' Insíguia
N9 872.688
Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
Local: São Paulo
Classe: 28
Artigos: na classe.
N° 872.683

Requerente: Societe D'Exploitation Des
Procedes Sublistatic
Local: Glarus, Suiça.
Classe: 22
Artigos: Fios texteis,
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral.
Classe: 36
Artigos: Vestuário externo e roupas, intimas, tricotadas ou não, a saber, ternos,
casacos, costumes, vestidos, coletes, calças. pulôveres, cardigans, saias, corpetes, chapéus, lenços, gravatas, luvas,
meias, soquetes, camisas, roupas de banho, cintas e porta-seios.
Classe: 38
Artigos: Papéis.
N° 872.691

BRAVO
Requerente: Bravo Smokéis Inc.
Local: com sede em Dallas, Estadd do
Texas, Estados Unidos da Amérira do
Norte
Classe: 44
Artigos: Cigarros sem tabaco ou fumo
N° 872.692
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colônia, de quina e para o embelezamea.
to da pele, amónia para banho, batons,
carmim, cosmétiCos, crayons e lápis para
maquilagem, 'cremes e pomadas para o
embelezamento ie maquilagem, cremes
para barba, de;ntifricios, depilatórios e
desodorantes, esôvas para cabelo, unhas
e roupa, esmaltes para unhas, essências,
extratos, óleos perfumados, papéis cariminados 'ou comi pó de arroz, pós, pre.
parados para o , cabelo, pestanas, cílios
e bigodes, pulverizadores para toilette,
sabões e sabonetes perfumados, sabões
para barba, talco perfumado, tijolos e
vernizeS para unhas.
N° 872.694

ESSE)/
Requerente: Alfredo Maria PavIovsky,
Local: com domioilio e residência em
Buenos Ani,es, Argentina.
Classe: 48
Artigos: Artigos de perfumaria e de
toucador, a saber: 'água de alfazema, de
colônia, de quina et para o embelezamento da pele, amônia para banho, batons,
carmim, cosméticos, crayons e lápis-para
maquilagem, cremes 'e pomadas para o
embelezamento e :maquilagem, cremes
para barba, dentifrícios , depilatórios e
desodorantes, escôvas para cabelo, unhas
e roupa, esmaltes para unhas, essências,
extratos, óleos perfumados, papéis carminados ou com pÓ de arroz, pós, preparados para o cabelo, pestanas, cílios
e bigodes, pülverizadores para toilette,
sabões e sabonetes perfumados, sabões
para barba, talco Perfumado, tijolos e
vernizes para unha.

N 87.695
1

04)

Requerente: Alfredo Maria Pavlovsky.
Local: com domicílio e residência em
Buenos Aires, Argentina.
Classe: 48
Artigos: Artigos de perfumaria e de
toucador, a saber: água de alfazema, de
si
colônia, de quina e para o embelezamen- Requerente: Gullfoss
Administradom
to da pele, amônia para banho, batons,
S. A'.
carmim, cosméticos, crayons e lápis para
Local: Sãot Paulo
maquilagem, cremes e pomadas para o
Classe: 50
embelezamento e maquilagem, cremes Atividade: Administração, compra e venpara barba, dentifrícios , depilatórios e
da de bens móveis e imóveis.
desodorantes, escôvas para cabelo, unhas
N° 872.696
e roupa, esmaltes pare unhas, essências,
extratos, óleos perfumados, papéis carminados ou com pó de arroz, pós, preparados para o cabelo, pestanas, cílios
e bigodes, pulverizadores para toilette,
sabões e sabonetes perfumados, sabões
para barba , talco perfumado, tijolos e
vernizes para unhas.
Requerente: Istag A. G. Suhr/AG,
INDUSTRIA BRASILEIRA
COOPERATIVA
N° 872.693
Local: em Subri Suíça.
Classe: 25
DOS SUINOCULTORES
Artigos: Tecidos de asbesto ou amianto
e tecidos de malha de asbesto ou
1PAVILOVSKY1
Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
amianto.,
DE ENCANTADO LTDA.
Local: São Paulo
Classe: 31
Classe: 27
Artigos: Artefatos de palha e de fibra.
Requerente: Alfredo Maria Pavlovsky. Artigos: Gachetas e material de empana saber: Alforges de vime: capas para Requerente: Coonerativa dos Su , nocul- Local: com domicilio e residência em que sob forma de fôlhas, anéis e partes
conformadas; empanques de todos os tiBuenos Aires, Argentina.
•
garrafas, capachos, cestas, esteiras, esteitores de Encantado Ltda
pos para fins comerciai e industriais:
Tinhas, fios de pita; mala de fibras, ré-71
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 48
de asbesto e de borracha para
deas, sacas de palha, de fibra ou cânha- Classes: 1, 2, 4, 19, 33, 41.- 42 e 43 — Artigos: Artigos de perfumaria e de artigos
fins técnicos; material
empanque e
mo, 'terças de palha ou de fibras.
Titulo
toucador, a saber: água de alfazema, de material de enchimento Para fins técniil

ULTRAGAZ

c)‘\)#

ULTRAGAZ

4
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cos; placas, blocos, ripas, anéis, mangueiras, tubos, bolas de borracha.
N° 872.697
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belo, unhas • e roupa, esmaltes para)
unhas, essências, extratos, óleos perfil)
mados, papéis carminados ou com pó de
arroz, i)reparados para o cabelo, pestanas, cílios e bigodes, pulverizadores para
toilette, sabões para barba, talco perfumado, tijolos e vernizes para unhas.
N° 872.700

Massator

N° 872.705

GELÁGUA

569 1 433
-

nectar alcoólico, parti, pipermint, pot
•elles, quinados, rima, sucos alcóolico
vinhos, voldka e whisky
1\1 9 872.710

INDUSIkia tIku)a.c1R
Requerente: Arlindo Nunes Rodrigues
Local: São Paulo
Classe: 15
Artigos: Artefatos de cerâmica para uso
caseiro, adôrno, artísticos e industriais,
a saber: Aparelhes de água, bacias, bandejas, barris, bebedouros, botelhas, bules,
cadinhos, cântaros, canudos, copos, cubos,
espremedores, litros, frascos, fruteiras,
garrafas, jarros, leiteiras, moringas, porta-jarros, potes, pratos, recipientes, redomas, reservatórios, saladeiras, talhas,
terrinas, tijelas, travessas, vasilhames,
vasos, velas filtrantes, xícaras, pias,
pratos.
N° 872.706

Requerente: Festo — Maschinenfabrik
Gottlieb Stoll
iLocal: com sede em Esslingen am Neckar, Alemanha
Classe: 10
Artigos: Aparelhos elétricos para massagens com e sem escióvas para massagear,
esponjas para massagear, luvas para
Requerente: Johnson 6 Johnson
massagear.
Local: com sede em New Brunswick,
N9 872.701
Es:ado- de Nova Jersey, Estados Unidos
da América do Norte.
Classe: 3
Artigos: Substâncias químicas, produtos
THE STA1N F1GHTER
e preparados para serem usados na medicina ou na farmácia.
Requerente: Alberto-Culver Company
INDUSTRIA ORMILINA
Local: com sede em Melrose Park,
N9 872.698
Illinois, Estados Unidos da América do
•
Norte
Requerente: Arlindo Nunes Rodrigues
Claáse: 48
Local: São Paulo
Artigos: Produtos para uso doméstico a
t
Classe: 8
saber: branqueadores, removedores de Artigos: Aquecedores e misturadores de
manchas e detergentes para lavanderia. água, chuveiros e torneiras elétricas ou
acionados por outras fontes de calor.
N° 872.699

CHUVOZON

kC-9-trezczr cc. lu/1u.~ 7 jeinuson

Fevereiro .; :s. ,

Requerente: Comércio de Ferros
«Fantania» Ltda .
Local: São Paulo
Classe: 5
Artigos: AÇO, adesivos, metálicos, alpa4
ca, ferrei, bronze, metais fundidos, gusa.
chumbo, metais em barras, alumínio,
quel, osmio, colas metálicas, ligas metá.
licas, soldas metálicas, sucata de metal,
platina, iman natural, mercúrio, manga.
nin, manganês , tiras metálicas para soldas, forio, ouro, ouropel, volframalpax,
meta: antifricção e zinco
N° 872.711

*CRUZEIRO DO SUL"
Ind. Brasileira

Reqw>rente: Bebidas Cruzeiro do Sul
Ltda.
Local: São Paulo
TERMOS DEPOSITADOS EM: 20
Classe: 42
DE DEZEMBRO DE 1968
Artigos: Anizes, aperitivos, bagaceiras,
batidas, bebidas alcoólicas, não medieia
N9 872.707
nais, biteer, brandy. cachaça, cervejas,
cidras, conhaques, fernet, gene.
bra, kirsch, kummel, licôres, graspa.
MADINI
dromel, marasquinas, nectar alcoólico'
parati, pipermint, ponches, quinados"
Inda Brasileira
rum, vinhos, vodka e whisky

Local: com sede em New Brunswick,
,N° 872.712
Requerente: Johnson 6 Johnson
Estado de Nova Jersey, Estados Unidos Requerente: Macl,ini :ndústria e Comércio
Brunswick,
New
Local: com sede em
. da América do Norte.
Ltda.
Estado de Nova Jersey, Estados Unidos
Classe: 10
Localidade: São Paulo
da América do Norte. EISALDOPLAST"
Artigos: Tampões de proteção sanitária
Marca: <<Madinis;
•
Classe: 3
; interna feminina; toalhas e toalhetes ca- Artigos: Móveis de:. sala de jantar, sala
Brasileiro,
Ind.
Artigos: Substâncias químicas, produtos tamênicos, toalhas higiênicas, compressas
de
visitas,
dormitórios
e
cozinha
e preparados para sserem usados na me- cirúrgicas; ataduras; gazes, absorventes;
Classe: 40
dicina ou na farmácia.
algodão hidrófilo e absorvente.
Requerente: <Saldoplast» — Saldo da
N° 872.708 N9 872.702
N° 872.703
Plásticos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 28
"ART-NEONt
Artigos: Açucareiros, fruteiras, funis"
Ind. Brasileira
,3„fo„, garrafas, jarros, lacrt.f, licoreiros,
estojos, espremedores, centro de mesas'
ba4
Requerente: Indústria de Luminosos Art- cestos, copos, xícaras, pires, pratos.
cias, baldes, bombonieres, cabides, bana
Neon Ltda.
dejas, confeiteiras, espalhadores de agua'
Requerente: Alberto-Culver Company
Local: São Paulo
esferas, esguinchos e espelhos, chapas'
Local: 'com sede em Melrose Park,
Classe: 8
Estados Unidos da América do
eord&;. , correias, cortiças, canecas, sem
Artigos: Luminosos,
viços de jantar, serviços de chá, café Cl
Norte
refrescos, recipientes, resinas, penachos'
Classe: 3
N° 872.709
penduricalhos, vasilhas e vasilhames.,
Artigos: Laxantes.

'SURE.LAX

N9 872.704
Requerente: Alberto-Chlver Company
Local: com sede em Melrose Park,
Illinois, Estados Unidos da América do
Norte
Classe; 48
Artigos: Artigos de perfumaria e de
toucador, a saber: água de alfazema, de
colônia, de quina e para o embelezamento da pele, amônia para banho, batons, carmim, cosméticos. crayons e lápis para . maquilagem, cremes e pomadas
para o embelezamento e maquilagem,
cremes para barba, dentifrícios, depilatórios e desodorantes, escovas para ca-

CAPSU-MAQ
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Capsu-Maq Indústria de
Máquinas para Bebidas Ltda.
Local: São Paulo'
Classe: 6
Artigos: Máquinas para capsular
garrafas.

"TRANCO FORMOSO*
Ind. Brasileira
Requerente: Comércio de Bebidas
Tranco Formoso Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos: /...gsardente .v, anius, aperifim
bagaceiras, batidas, bebidas alcoólicas!
não medicinais, biteer, brandy, cachaça,
cervejps, chopf-% cidras, conhaques, fernet, genebra. k:rsch, kummel licôres,
hichromel, alcoólico, marasquinas,

N9 872.713

n ELETRo MECILNICA'
DELTA"

Requerente: Eletro 1M'cánolda NU
Ltda.

Local: São Paulo
Classe: 33 ,

)
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N° 872.719

$72.214

• "O LSCENSOR"
Ind, Brasileira

ATLANTA
Ind. Brasileira

•dt.
N9 fri2.'30

1\l' 872.725

CASAERIVESTO
13 A

1.4 O O R A

Requerente: Manuel Tavares Estrela
ie' cqucrénte: D. José \7arani
Salvado/1.-13a
Local: São Paulo
- Local; São Paulo
Classe: 41
Classe: 32
t`
Artigos; Jornais, revistas impressas, bo- Artigos: Produtos vegetais para alimenfação.
letins, boletins impressos, catálogos, crõRequerente: Sizina Simões de Abreu
laica• impressas, calendários, propaganN9 872.720
Local: Bahia,
aa impressa e escrita, programas de ráClasses: 13 — 17 — 23 — 35 — 3/
dio e televisáo, poes'as impressas, ora38
41
42
43
44
ções impressas, álbuns. almanaques,
Título de Estabelecimento.
•• ; TALVA
egendas impressas, folhetos, livros imInd. rasileira pressos, e suplementos juvenis e ilusN° 872.726
trados.
N9 872.715

MAI CONFOR"
/Ind. Brasileira

Requerente: Abatedourr de Sumos
Batalha Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Suínos abatidos, e carnes frescas, sêca e em conserva

N9 872.716

"ISAICOh
[Ind. Brasileira
Requerente: !saia) Importação e
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe. 50
r Artigos: Prestação de ServiçOs,
N° 872.717

ANDRÉ-MÃQUINAS
PARA ESG R I TÓRIOS
,

Requerente: André-Romero Gimenes
Local: São Paulo
Classe: 16-33

N° 872.723

N° 872.718

fHERMAN KILLER

I

,•

£p72.731

CASAS Ui FRUTA,
SalvaCÏÕTL-Ba

,

N 9 872.732

Requerente: Sizina Simões de Abreu
Local: Bahia.
Requerente: Central Distribuidora de
Classes: 34-40 — Titulo de EstabeleciTítulos e Valores Mobiliários
mento
Local: São Paulo
Classe: 50
N° 872.727
Artigos: Como marca de serviço, a ser
usada pela requerente, em seu ramo de
distribuidora de títulos e valores mobiliários.

Requerente: Mat. Dorell
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Para assinalar álbuns, almanaques, jornais, livros e revistas.

•

N9

Classe: 41

CENTRAL

HARRY ROBBINS
Ind.Brasileira

'Requerente: Elnesto Vidal Cal
Local Jr-- Bahia
Classe: 8
Artigos: Titulo de estabelecimento.

Título de estabelecimento

•SalvadoA-8a

N° 872.722

Salv i adox- Ba

Requerente: Importadora Bati ana de
Frutas Ltda.
Local -I- Bahia •

DECORACOES

N9 872.721
geguerente; Móveis Estofados e Colchões Max Confor Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Estofados e Colchões.

1969

Curso Myzo'Sn-yReqaerente: Apita .1.V111:ineyer
Título de es4abe1ecimen f.r;
Classe '(S): 33
N9

872.733

SOMF7A4
Ind. tifta;.

Requerente — Indústria e Comércio

de Artefatos de imento
13°n:fim Ltda.
Local — Bahia
Classe: 16
Artigos: Na classe
N° 872.728

Perro

e

,1.11n••nnn•

SOTERAOTO

(
Requerente: Salnemar Indústria e C.
mércio Ltda.
Classe: 41
.Artigos: Sal tino e gros-o
N9

872.734-749

Ind.Brasileira

nomalli"

•reeu~:fe"~

Requerente: Soterauto Com. de Rep.
Ltda.
Requerente: Marc Dorell
Indústria
Local -- Bahia
Local: São Paulo
Classe: 50
Classe: 32
Artigos: Parir assin9lar . •41buns, almank Aplicaçao: Para assinalar serviços de Requerente: Codepar — Crédito, Firepresentações, assistência técnica, nanciamento e Investimentos S. A.
ques, jornais, livros e revistas.
promoções, lançamentos, consignações.
IND. BRASILEIRA
Local:' Raraná
N°- 872.724
Classe: 1 -- 2 — 3
N° 872.729
Artigos: Classe -- 1 — Para assinalar e distinguir genericamente os ar-.
tigos da classe — a saber: SubstânÃGUA
cias e preparações] químicas usadas
PINGO V'
t‘,
GAZETA DA 8AHTA
nas- indústrias, na . fotografia e laas
1/N:i nerente: Camiseiro Cv:návos Ltda.
análises quimics.s. Substâncias e preInd. Bitcus
Local: São. Paulo
parações químicas anticorrosivas e
Ind. but4.
antioxidentes. Classe — 2 — Para.
Classe: 36
assinalar e distinguir genericamente
Requerente: José Maria Leeé de
Artigos: Para distinguir blusas, blusões,
os artigos da classe, a saber: SubsAlvarenga
vestidos, casacos, manteaux, paletós,
tânciase preparações químicas usa-Requerente:
IVIanoelito
de
Souza
PeLocai:
Salvador,
Bahia
‘ailleurs, coletes, capas, jaquetas, sueter,
das na agricultura, • na horticultura —
n„loveres, cols, echarpes. coMbinacões,
na • veterinéria e palia fins sanitários.
Classe: 46
Localr--ra:Sahia
ei
Classe — 3 — Pa-a aSSilla2r
zo,t, ' ,:hos soutiens, maillots, calças, cal- Aplicação: Para distingui:: ági.a sanitáClasse! $2
camisas, camisolas, camisetas, ria; detergentes, sabão comum, sapona- Apii.eação
tirign:r gmèra=istte • os artigos da
ções
Para assinalar um ;ornai classe, a. saber: SubW-ness y:imrcas,
cuet.4t, ceroulas, pijamas. calças de seceos.
impresso.
produtos e preparados para serem
nhoras e de crianças

GOMOS
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usados na medicina ou na farmácia. Armas — munições de guerra e caça de cama e mesa — inclusive cobertoN° 872.751
Classe: 4 — 5 — 6
— explosivos — fogos de artifícios. res — toalhas de uso pessoal, pano de
Artigos: Classe — 4 — Para assinalar
Classes — 19 — 20 — 21 '
prato e análogos.
e distinguir genericamente os artigos Artigos: Classe — 19 — Para assinaClasses: — 38 — 39 e 40
da classe, a saber: Substâncias de lar e distinguir genericam .ente os ar- Artigos: Classe — 38 — Para. assinaorigem anmal vegetal TA mineral, tigos da classe, a saber Ani mais vi- lar e distinguir genericamente os arCodepãr-Créditd.
em bruta ou parcialmente preparadas vos inclusive aves — ovos — em ge- tigos da classe, a saber: Papel e seus
e não incluídas em outras classes: rar — inclusive do bicho da sécia. artefatos — livros não impressos etc.,
Classe — 5 — Para assinalar e dis- Classe — 20 — Para assinalar e dis- não incluídos nas classes 16 — 44 e 49
Financ'amento
tinguir genoricamente os artigos das tinguir genericamente os artigos da — Classe — 39 — Para assinalar e
classes, a saber: Metais não trabalha- classe, a saber: Petrechos navais e distinguir genericamente os artigos
dos ou parcialmente trabalhados, usa- aeronáuticos (salva-vidas — âncoras- da classe, a saber: Artefatos de borInvestimentos Sitt",
dos nas indústrias. Classe: 6 — Para — cintos de natação — bóias e pára- racha e de guta-perCha não inassinalar e distinguir genèricamente quedas, etc.) Glasse — 21 — Para as- cluídos em outras ,classes. Classe —
os artigos da classe, a saber: Máqui- sinalar e distinguir genericamente os 40 — Para assinalar e distinguir genas e suas partes integrantes, não artigos da classe, a saber: Veículos nericamente os artigos da classe, a Req uerente: Codepar — Crédito, Pl•
Incluídas nas classes 7, 10 e 17.
e suas partes aategrantes — exceto saber: Móveis de metal . — vidro ou nanciamento e Investimentos S. Ao
Classe: 7 — 8 — 9
máquinas e motores.
Local: Paraná
madeira — estofados ou não — colArtigos: Classe — 7 — Para assinalar
Classes: — 22 — 23 -- 24
Nome de emprêsa
chões — travesseiros e acolchoados
e distinguir genéricamente os artigos Artigos: Classe — 22 — Para assinapara móveis.
da classe, a saber: Máquinas de agri- lar e distinguir genericamente os arN9 872.752
Classes 41 — 42 — 43
cultura e horticultura e suas partes tigos da classe a saber: Fios em geral Artigos — Classe — 41 — Para asintegrantes. Grandes instrumentos Par a tecelagem e para uso comum — sinalas e distinguir genèricam•nte os
agrícolas, inclusive tratores. Classe — linhas de costura para bordar — para artigos da classe, a saber: SubstânC O D.E P
8 — Para assinalar e distinguir ge- tricotagem, etc. (exceto barbante). cias alimentícias e seus preparados.
nèricamente os artigos da classe, a Classe — 23 — Para assinalar e dis- Ingredientes de alimentos. Essências
Pár:o ,N)egre . RI
saber; Instrumentos de precisão ins- tinguir genèricamente os artigos da alimentícias. Classe — 42 — Para
trumentos . cientaficos, aparelhos de classe, a saber: Tecidos em geral. assinalar e distinguir genèric-rnente
uso comum, instrumentos e apare- Classe -- 24 — Para assinalar e dis- os artigos da classe, a saber: Bebilhos didáticos, moldes de tôda espé- tinguir genericamente os artigos da das alcoólicas e fermentadas — in- Requerente Codepar —
Crédito, Ma
cie, acessórios de aparelhos elétricos classe a saber: Artefatos de algodão cluídas na classe 3. Classe 43
Para
e Investimentos S.A.j".
(inclusive 'válvulas, lâmpadas — to- — cânhamo — linho — juta — sécia assinalar e distinguir ge2§ricamente nanciamento
Local — Rio Grande do Sul
madas — fios e soquetes) — apare- — lã e outras fibras não incluídas os artigos da classe, a
.RefresClasse: 33 — Título
lhos fotográficos — máquinas falannas demais classes.
cos e águas naturais e artificiais, usates etc. — discos gravados e filmes
Classes: — 25 — 26 — 27
das como bebidas, não incluídas na
N9 872.'753
revelados. Classe — 9 — Para assi- Artigos; Classe — 25 — Para assinaclasse 3.
e
distinguir
genèricamente
os
lar
e
distinguir
genèricamente
os
arnalar
Classes: 44 — 45 — 46
artigos da classe — a saber: Instru- tigos da classe, a saber: Imagens e Artigos — Classe — 44 — Para assimentos musicais e suas partês inte- gravuras — estátuas — estatuetas — nalar e distinguir genèricamente os
Z: () C) j:2
granntes — exceto máquiinas falantes. estampas — manequins e análogos. artigos da classe, a saber: Tabaco maClasses: 10 — 11 — 12
Quaisquer obras de pintura e escultura nufaturado ou não—Artigos para furlonanópona—,-Be'
•
Artigos: Classe — 10 — Para assinalar não incluídas em outras classes. Clas- mantes exceto papel (classe 33) Clase distinguir genèricamente os artigos se — 26 — Para assinalar e• distin- se 45 — Para assinalar e distinguir
da classe, a saber: Instrumentos, má- guir genèrcamente os artigos da genèrioamente os artigos da classe a
quinas — aparelhos e petrechos para classe,, a saber: Artefatos de madei- saber: Sementes e mudas para agri- Requerente: Cod.epar — Crédito, PU
a medicina — a arte dentária — a ra — ôsso ou marfim — não incluídos cultura — horticulturas e a floricul- nanciamento e Investimentos S. .44
Local
--Santa
Catarina
cirurgia e a higiene, exceto os incluíem outras classes.
Classe — 27 — tura — flôres naturais.
Classe — 46
1
Classe -- 33 — Titula)
dos na classe 34 -- máquinas — apa- Para assinalar e distinguir genérica- — Para assinalar e distinguir gen§a
relhos e instalações hospitalares, de 'mente os artigos da classe a saber: ricamente os artigos da classe, a saN9 872.764
expurgo e fins análogos, exceto mó- Artefatos de palha ou fibra, não in- ber: Velas — fósforos — sabão comua)
cluídos em outras Classes.
veis da classe 40. Classe — 11 —
e detergentes — amido — anil e prt!'Classes: —,28 — 29 — 30
Para assinalar e distnguir genéricaparações para lavanderia — artigo
r--..ODEPAR
mente os artigos da classe, a saber: Artigos: Classe -- 28 — Para assinalar
para conservar e polir.
Ferramentas de tôda espécie (exceto e distinguir genericamente os artigos
— 47 — 48 — 4D
rurltiba
quanto partes de máquinas) ferragens da classe, a saber: Artefatos e pro- ArtigosClasses
— Classe — 47 — Para assie cutelaria em geral. Pequenos arti- dutos acabados de origem animal — nalar e distinguir
genèricamente os
gos de qualquer metal quando não vegetal e mineral não incluídos em
da classe, a saber: Combustí- Requerente: Codepar — Crédito, ITU
de outras classes. Classe — 12 — outras classes — artefatos e subs- artigos
— lubrificantes e substância,' e nanciamento e Investimeatos S. 44
Para assinalar e dntinguir genérica- tâncias químicas não incluídos em veis
produtos destinados a iluminaçã.e 'e
Local — Paraná
mente os artigos da classe, a saber: outras classes. Classe — 29 — Para ao
Classe a_ 33 -- Título
aquecimento. Classe — 48 — Para
Botões e alfinetes comuns — fechos assinalar e distinguir genèricamente
e distinguir genèricamente
corredi ços e demais miudezas de ar- os artigos da classe, a saber: Escovas assinalar
artigos da classe, a saber: PeauN9 872.765
marinho não incluídas nas classes: comuns (não incluídas nas classes 6 os
marias
—
cosméticos — dentifrícios
— 11 — 17 e 48), espanadores e'vas- — sabonetes
13 — 22 — 24 e 48
e
preparados
para
o
casouras. Classe a- 30 — Para assinaClasses: 13 — 14 — 15
CODEP ft A
belo. Artigos' de toucador e escovas
Artigos: Classe — 13 — Para assina- lar e distinguir genericamente os ar- para
dentes — unhas — cabelo e
lar e distinguir genèricamente os ar- tigos da classe, a saber: Guarda- roupa.osClasse
Sao Paulo
— 49 — Para assinalar
tigos da classe, a saber: Joalheria e chuvas — bengalas e suas partes in- e distinguir gen§ricamente
os artitegrantes.
artigos de metais preciosos — semigos da classe, a saber: Jogos de tôda
Classes: —31-32-34
preciosos e suas imitações — usados
espécie. Brinquedos e passatempns -- Requerente: Codepar -- Crédito, Piai
como adornos e não incluídos em ou- Artigos: — Classe — 31 — Para as- petrechos
e artigos para fins exclusi- nanciamento e Investimentos S. A:3
tras classes — pedras preciosas e suas sinalar e distinguir genericamente os vamente desportivos
Local
São Paulo
— eleceto vestuáimitações. Classe — 14 — Para assi- artigos da classe a saber: Tendas —
Classe: 33 — Titulo
rios.
nalar e distinguir genericamente os lonas — correias de transmissão da
artigos da classe, a saber: Vidro — toda espécie — coraalha e barbante"'
NTM? 872.756
No 872.750
cristal e seus artefatos não incluídos — material de vedação e mangueira.
em outras cldsses. Classe — 15 — Classe — 32 — Para assinalar e disPara assinalar e distinguir generica- tinguir genèricamente os artigos da
CODEPAR)
mente os artigos da classe, a saber: classe, a saber: Jornais — revistas
Artefatos de cerâmica (porcelana — e publicações em geral — álbuns e
11."'
Rio de Janeiro • GB
faiança — louça vidrada e outros) programas radiofônicos — peças tes,
. Classe —
/ Á
— para uso caseiro — adôrno — fins trais e cinematográficas
artísticos e industriais — instalações 34 — Para assinalar e distinguir gesnitárias não incluídas em outras nèricamente os artigos da classe, a
saber — Tapetes — cortinas e panos
Requerente: Codepar -- Crédito, ri
classes.
de assoalhos e paredes — linóleos —
nanciamento e Investimentos S. A,
Classes: 16 — 17 — 18
Local — Guanabara
Artigos: Classe — 16 — Para assina- oleados e encerados — inclusive para
instalações hospitalares.Classe: 33 -- Título
lar e distinguir genericamente os arRequerente:
Codepar
Crédito,
FiClasses: -- 35 -- 36 -- 37
tigos da classe, a saber: Material exnanciamento
e
Investimentos
S.A.
asCause -- 25 -- Para
N9 872.757
clusivamente para construção e adôr- Artigos
Local — Paraná
no de prédio — estradas etc. —.como sinalar e distinguir genericamente os
artigos
da
classe
a
saber:
Couros
e
Classes: 38 — 50
cimento — azulejos — ladrilhos — telhas — portas — janelas etc, não in- peles preparados ou não. Artefat os de Artigos: Classe — 38 — Cartões cocouros
e
peles
não
incluídos
em
oumerciais
e de visitas — cheques —
cluídos em outras classes. Papel para
CODEPA-1.
classes. Classe — 36 — Para as- duplicatas — envelopes de qualquer
forrar casa. Classe — 1'7 — Para as.-- tras
sinalar
e
distinguir
genericamente
os
tipo
—
etlquêtas
im
p
ressas — faturas
sinalar e distinguir 'genericamente os
Niterói . RJ
.
artigos da classe, a saber: Artigos — artigos da classe, a saber: Artigos de — letras de câmbio — notas promis.
vestuário
de
tôda,
sorte
—
inclusive
sórias
—
papéis
de
carta
—
recibos
máquinas e instalações .para escritó(fraldas — e rótulos -- Classe — 50 — Crédito Requerente: Codepar
rio e desenho — não incluídos nas de esporte e para crianças
Crédito, Fiai
classes 38 e 40. Classe — 18 (dezoito) cueiros etc.) — Classe . -- 37 — Para — financiamento e investimentos — nanciamento 3 I nvestimentos
S. A.,
— distribuição
Para assinalar e distinguir generica- assinalar e distinguir genericamente comércio imobiliário
Local
—.
Rio
de
Janeiro
valAra,
comércio
de
artigos
da
classe,
a
saber:
Roupa
e
Os
mente os arti g os da classe, a saber:
Clame: 33 — Titulo
41/4
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N° 872.7178
nesianas nativais — águas naturais
não medicinais — bebidas espumantes
sem álcool — bebidas .não alcoólicas
— concentrados para refrescos .ou reCODEp--A ---R
COLEÇÃO AURORA' DA VIDA
frigerantes — essências para refrigeCODEPAR
rantes — garapa — ginger-ale groselhas — guaranás — hidromel como
INDÚSTRIA BRASILEIRK
'
-Meringa.
Belo riorozonte - MCI
refrigerante — refrescos em geral —
refrescos em pó — refrescos em xarope — refrescos líquidos — refres- Requerente: Cia. Melhoramentos de
nequerente: Cocick..ar — Crédito, Fi- Requerente: Codepar — Crédito, Fi- cos
preparados — pós para refrescos
nanciamento e Investimentos S. A. nanciamento e Investirnentos S. A. — refrigerantes
São Paulo — Indústrias de Papel
— sodas — sucos de
Local — Paraná
Local — São Paulo
Local — Minas Gerais
frutas
para
bebidas
e
xaropes
para
Classe: 33 — Titulo
Classe: 32
Classe: 33 — Titulo
refrescos.
Artigos: álbuns impressos— histórias
impressas
—
jornais
—I revistas —
N9 8'72.759
N9 872.767
N9 872.773
vros e publicações impressas — Programas de rádio e de televisão.
CODEPAR 0 - 0 EPAR
SERRAIKERIà,
N9 872.779
Salvador • 3A
eg0 JUDAS TA.DEb
Oiriros SP
N° 872.766

N9 872.758

Requerente. Codepar — Crédito, Fi- 'Requerente: '7odepar - !'rédito„ Financia•ento e Investimentos S. A. nanciamento e Investimentos S. A.
Local — Bahia
Local — São Paulo
Classe: 33 — Titulo
Classe: 33 —' Título

APTO ADDIU2 (SP)

OU 0!bajk
Requerente: Attilio Paulo Breabfa
LOcal — São Paulo
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe — 16 e 50
N9 872.'760
N° 872.768
Artigos Para distinguir — Portas —
Grades — batentes esquadrias — caixilhos — janelas e 03 serviços de Requerente: Cia. meihbramentos
CO,DEPA
uma oficina de serralheria.
São Paulo — Indústras ide Papel
Local — São Paulo
Campinas
SP
icoDePA.R
N9 872.774
Classe: 32
Artigos: álbuns impressos — histórias
Recite revistas —
impressas — jorntis
Reqiprente: Codepar — Crédito, Fi•
livros e publicações impressas — Pronandiamento
e
Investime
/tos
S.
A.
Requerente: Coaepar — Crédito, Figramas de rádio e de televisão.
Local: São Paulo
nanciamento e° Investimentos S. A.
Classe:
33—
Titulo
Local — Pernambuco
N9 872.'780
Classe 33 — Titulo
N9 872.769
N9 8'72.761
COLEÇÃO ARREBOL

kODEPAR

tO.DEPAg

INDÚSTRIA BRASILEIRA

for. 'MU

Beitm - PA
Requerente: Codepar — Crédito, F1nanciamento e Investimentos S. A. Requerente: Codepar — Crédito, FiLocal — Pará
nanciamento e Investimentos S. A.
Classe: 33 — Título
Lci f — Minas Gerais
Classe: 33 — Titulo
N9 872.762
N9 872.770

CODD E .P AR
•João Pessóa"-t1)

C O_ t) 5 J,

Ag

YitOria ES

Requerente: Codepar — Crédito, Financiamento e Investimentos S. A. Requerente: Codepar — Crédito, FiLocal — Paraíba
nanciamento e Investimentos S. A.
Local — Espírito Santo
Classe: 33 — Título
Classe: 33 — Titulo
N9 872. 763
N9 872.771

I
Requerente: Cia. Melhor amentos de •
São Paulo — Indústria.% de papel
Local: — são Paulo
Classe: 32
Artigos: álbuns impressos' — histórias
impressas — jornais — revistas —
livros e publicações impressas — PraRequerente: Empresa Charrua S.A. gramas de rádio e de I, televisão.
Local — RS
N9 872.781.
Classe: 43
Artigos: Guaranás
1
N98'72.775
3.) • I.. V

In g stria Breeneli'a

Os Florestais

Requerente: Divinal S.A.
Indústria e Comerciei
Estabelecido em — SãO Paulo
Classe: 13
Requerente: Manoel Alexandre Filho,
rCri.P_DE.PAR
Artigos: Para distinguir: jalherlas —
Estradas das Fumas n9 2983
tODEPA-9
bijouterias — ourivesaria e artigos
Classe: 10
k.ondrina PR
de metais preciosos — semipleciosos
Atividades: Conjunto musical
Grt7
. sii., ' ' PRe suas imitações — usados Como adôr,
Requerente: Codepar — Crédito,
nos — pedras preciosas trabalhadas e
N9 872.776
nanciamento e Investimentos
suas imitações: Anéis — alianças —
Requerente: Codepar — Crédito, FiLocal — Paraná
abotoaduras — alfinetes de gravatas
nanciamento e Investimentos S. A.
Classe: 33 — Titulo
— argolas — broches — brancos
Local — Paraná
braceletes
— berloques -- colares
GELOMATIC
Classe: 33 — Título
N9 872.764
correntes — fios de outro — fios de
prata — medalhas — oirlseiras e
N9 872.772
-0 D E P
prendedores de gravatas.
Requerente: Pereira Lopes — Ibesa
Blumenau -- SÇ--."
Indústria e Comércio S.R.
N9 , 872. 782
Local — São Paulo
Requerente: Codepar — Crédito, FiClasse: 50
nanciamento e Investimentos S. A.
Aplicação: Prestação de serviços de
Local — Santa Catarina
assistência técnica.
Classe: 33 — Titulo
I
LOPESCQ
N9 872.777
N.9 872.765
Indiátria Bractileira
IBESA

O D_

sc

re.

na.

Requerente: Pereira topas — Ibesa Requerente: Indústria de Subproduto9
Indústria e Comércio S.A.
de origem Animal Lopescó Ltda.
• Requerente: Emnrêss, Charrua S. R.
Local: São Paulo
,F17 — Credito, FtEstabelecido em: São Paulo
Local — R.S.
Classe: 41
.e.stinientos S. A.
•
Classe: 50
Classe: 43
L,ca,
F'-aitt:, Catarina
Artigos: águas gasOsas artificiais_ — Aplicação — Prestação de serviço de Artigos; Para distin ,uir tripás e carnes em conserva.
assistência técnica,
-á'rna4 gasosas naturais — águas magS•afese li 33 n-• 'título

lii

1
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Indaidida Brasileirit

Requerente: Refinadora de Oleos Brasil S. A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Para distinguir: óleos cos
mestiveis - gorduras - comestíveis
- gorduras comestíveis hidrogenadas
- margarina.
N9 872.784

I"' É S Tid E E
Inealstria Brasileira
Requerente: M. A. Prist Confecções
S.A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Para distinguir artigos de
vestuários e roupas feitas: Agasalhos
- anáguas - blusas- - botas - botinas - blusões - boinas - bonés
- cartolas - ca,saetua - coletes capas - chales - cachecols - calçados
- chapéus - cintos - cintas - combinações - calças de senhoras e de
crianças - calções - camisas - calças - camisetas - cuecas - ceroulas - colarinhos - casacos --: echarpes - fantasias - fardas - gravatas
- gorros - jogos de 'ingeria - japonas - jaquetas - luvas - ligas lenços - mantôs - meias - maiôs
- mantas - mandrião - mantilhas
- paletós - penhoar - pulover pelerinas - ponches - polainas pijamas - punhos - perneiras robe de chambre - roupão - sobretudos - saias - suspensórios - saidas de banho - sweater - shorts atolas - soutiens - slacks - turbantes - taier - tesnos - uniformes e
vestidos.
1n19 872.785
•

P'R IS T J . : E . I.T E
Indástria Brasileira
Requerente: M. A. Prist "Confecções
S. A.
Ctabelecido em: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Para distinguir artigos de
vestuários e roupas feitas: Agasalhos
- anáguas - blusas - botas - botinas - blusões - boinas - bonés cartolas - casacão - coletes - capas - chales cachecols - calçados - chapéus - cintos - cintas -e
combinações - calças de senhoras
de crianças - calções - camisas Calças - camisetas - cusecas - Ceroulas - colarinhos - casacos echarpes - fantasias - fardas - gravatas - gorros - jogos de lingerio
- japonas - jaquetas - luvas - ligas - lenços - mantôs - meias Maiôs - mantas - mandrião - mantilhas - paletós - penhoar - pulover - pelerinas - ponches - polainas - pijamas - punhos - perneiras - robe de chambre - roupão
- sobretudos - saias - suspensorios - saldas de banho - sweater shorts - stolas - soutiens - sla,cks
- turbantes - ternos - taier - uniformes e' vestidos.
N9 872.786
PRISTMÁDENiOISELLE

Indástri -a Brasileira

Regue ente: M.Prist Cos facções
S.A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Para distinguir artigos de
vestuários e roupas feitas: Agasalhos
botas - boti• anáguas - blusas

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
nas - blusões - boinas - bonés cartolas --$ casacão - coletes - capas - chale,s - cachecols - calçados - chapéus - cintos - cintas -combinações - calças de senhoras e
de crianças calcões - camisas calças - camisetas - cuecas - ceroupas - colarinhos - casacos echarpes fantasias - fardas gravatas - gorros - jogos de lingeria - japonas - jaquetas - luvas
- ligas - lenços - mantôs - meias
- maiôs - mantas - mandrião mantilhas - paletós - penhoar pulover - pelerinas - ponches - polainas - pijamas - punhos - perneiras - robe de chambre - roupão
- sobretudo - saias - suspensórios
- saídas de banho - sweater
shorts - stolas - soutiens - slacks
- turbantes - ternos - taier uniformes e vestidos.
N9 872.787
_
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sões, boinas, bonés, cartel - casacão
coletes, capas, chales, cachecols !s'.çados, chapéus, cintos, cintas, combinações, calças de senhora e de crianças, calções, camisas, calças, camisetas, cuecas, ceroulas, colori/1: s,
casacos, echarpes, fantasias, fardas,
gravatas, gôrros, jogos de 'ingeria,
japonas, jaquetas, luvas, ligas, lenans,
mantos, meias, maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, penhoar,
pulover, pelerinas, ponches, polainas,
pijamas, punhos, perneiras, robe co
chambre, roupão, sobretudos. -ias,
suspensórios, saídas de banho, s
ter, shorts, atolas, soutiens, slacks,
turbantes, ternos, taier, uniformes e
' vestidos,
N9 872.790

.1

giênico, pastas de papelão e pratls
nhos de panelão, formulários, caries
Ias, fitas de papel e papelão, pan
cartão, cartolina,
N9 872:793/795

11r9t carf-Emu
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Interprint Impressora
S.A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Para distinguir máquinas para tipografia e indústrias gráficas:
Guilhotinas, máquinas separadoras da
impressos, máquinas de impressão, j
.PRISTWOM.E N
máquinas de encadernação. máquinas
de
cortar papéis, máquinas de rotuIndústria Brasileira
lar, máquinas de furar e centrar,
P*RISTMA-DitIVE
máquinas de estampar, máquinas pa- s
ra off-set e prensas, máquinas eIndástria
Brasileira
•
Requerente:
M.A.
Prist
Confecções
.paradoras, máquinas destacaslaras,
S.A.
•
máquinas emencladoras, máquinas
Estabelecido
ein:
São
Paulo
Requerente: M.A. PriSt Confecções
computadoras.
Classe:
36
S.A.
Classe: 40
Artigos:
Para
distinguir
artigos
de
, Estabelecido em: São Paulo
Artigos:
Para
distinguir móveis: apavestuários
e
roupas
feitas:
Agasalhos,
Classe: 36
redores,
armários
banquetas balcões
anáguas
blusas,
botas,
botinas
bluArtigos: Para distinguir artigos de
(móveis
de
escritórios),
bancos ca.sões,
boinas,
bonés,
cartolas,
casacão,
vestuários e roupas feitas: Agasalhos,
bides,
cadeiras
giratórias
cofres (mócoletes,
capas,
chales,
cachecols
calanáguas, blusas, botas, botinas, bruveis),
discotecas,
divisões
(móveis),
çados,
chapéus,
cintos,
cintas
_acães. boinas, bonés, cartolas, casacão,
estantes, mesas para
coletes, capas, chales, cachecols, al- binações, calças de senhoras e de cri- escrivaninhas,
escritórios, mesinhas, mesinhas auçados chapéus, cintos, cintas, combi- anças, calções, camisas, calças, ca- xiliares
para máquinas e equipamennações, calças de senhoras e de cri- misetas, cuecas, ceroulas, colarinhos. tos de escritórios,
prateleiras e polanças, calções, camisas, calças ca- casacos, echarpes, fantasias, fardas,
tronas.
misetas, cuecas, ceroulas. colarinhos gravatas, gôrros, jogos de lingerie,
17
'casacos,. echarpes, fantasias, fardas, je sonas, jaquetas. luvas, ligas, lenços, Artigos: ParaClasse:
distinguir artigos mágravatas; gôrros, jogos de 'ingeria, ja- mantôs, meias, maiôs. mantas, man- quinas
e instalações para escritórios
penas, jaquetas, luvas, ligas, lenços, drião, mantilhas, paletós, penhoas. a desenho:
Computador para fichámantôs, meias, maiôs. mantas, as n- pulover, pelerinas, ponches polainas rios e para máquinas
de escritórios,
drião, mantilhas, paletós, penhoar, pijamas, punhos, perneiras, robe de canetas, carimbos, classificadores
copulover, palermas, ponches, polainas, chambre, roupão, sobretudos, saias fres, copiadores de cartas. dun lisaSopijamas, punhos, perneiras, robe de suspensórios, saídas de banho, swea- res de cópias, destacadores e amen.
chambre, roupão, sobretudos. E...las ter, short,s, atolas, soutiens, slacks,
de formulári ryz dorso cc- visuspensórios, saídas de banho, swea- turbantes, ternos. taier, uniformes e dador
sor para livros, fichas visíveis fivestidos.
ter, shorts, atolas, soutiens, slacks,
chários, fitas gomadas, formulários
turbantes, ternos, taier, uniformes
contínuos convencionais para máquiN9 872.791/792
Vestidos.
nas " de processam ento de ja ioQ ram
arquivos, para fi chários e para máN9 872.788
r
qninas de escritórios, índices Para ariírtteldtriitEr quivar documentos. lá pis, manotecas,
.PRIST.PEMME
máquinas foto-coniadoras. máquinas
de escrever, de calcular e de contas
In dtis tri a Brasileira
INDúSTRI A BRASILEInA
biliciade. papel carbono, papel atens
cil. pastas para correspondência. pás- .
tas com fêchos, pastas de mesa rRequerente: M.A. Prist Confecções Requerente: Lnterprint Impressora ta-blocos, separadores de arauivos,
S.A.
S.A.
tintas para impressão. equipamentos
Estabelecido em: São Paulo
Estabelecido em: São Paulo
auxiliat para processamento de dados.
Classe: 17
Classe: 36
Artigos: Para distinguir artigos de Artigos: Para distinguir artigos, máN° 872.'7913/797
vestuários e roupas feitas: Agasalhos quinas e instalações para escritórios
anáguas, blusas botas, botinas blu- e desenho: Computador para fichásões, boinas, bonés, cartolas, casacão, rios e para máquinas de escritório,
I
coletes, capas, chales, cachecols cal- canetas, carimbos, classificadores, coCATALOG,0
çados, chapéus, cintos, cintas com- fres, copiadores de cartas, duplicadoINotisTRiA BRAssi.EIRA
binações, calcas de senhoras e de cri- res de cópias. destacadores _ amenanças, calções, camisas, calças. 3a- dador de formulários, dorso com visor
misetas, cuecas, ceroulas, colarinhos, para livros, fichas visíveis, fichários
casacos, echarpes, fantasias, fardas, fitas gomadas, formulários contínuos Requerente: In ferorint Impressora
gravatas, gôrros, jogos de lingerie. convencionais para máquinas de proS.A.
japonas, jaquetas, luvas, ligas, lenços cessamento de dados para arquivos,
Estabelecido em: São Paulo
mantôs, meias, maiôs, inantas, man- pr-a fichários e para máquinas de
Classe: 17
drião, mantilhas, paletós, penhoar, escritórios, índices para arquivar dopulover, pelerinas, ponches, polainas. cumentos, lápis. mapotecas. máquinas Artigos: Para distinguir artigos, máfoto-copiadoras
máquinas
de
escrever,
quinas e instalacies para escritórios
pijamas, punhos, perneiras robe de
chambre. roupão, sobretudos, saias, de calcular e de contabilidade papel e desenho: Computador para fichas
carbono,
papel
stencil,
pastasIra
rios e para máquinas de escritório,
suspenaórios, saídas de banho sweaos, canetas, carimbos, classificadores, coter,. shorts, stolas, soutiens, slacks, correspondência, pastas com fêéh
turbantes, ternos, taier, uniformes e pastas de mesa, porta-blocos. sepa- fres, copiadores de cartas, duplicados
radores de arquivos, tintas para im- res de cópias, destacadores e emens
vestidos.
pressão. Equipamentos auxiliar para dador de formulários, dorso com visor
N°872.789
processamento de dados.
para livros, fichas visíveis, fichários?,
Classe: 38
•
fitas gomadas, formulários contínuas
PRISTLAD
Artigos: Para distinguir impressos em convencionais para máquinas de oro.
geral e artefatos de papel e papelão: casamento de dados para arquivos,
Incliistria Brasileira
Bandejas de papelão, blocos de P a para fichários e para máquinas de
índices -para arquivar doequz,rente: M.A. Prist Confecções cadernos, copos de papel, duplicatas-pel.cartõsomecia vst, escritórios,
aumentos, lápis, mapotecas, máqui.A.
envelopes, fichas, embalagens de pas nas fato-copiadoras, máquinas de esEstabelecido em: São Paulo
pel e papelão, guardanapos de papal, crever, de calcular e de contabilidade,
etiquetas de papel e papelão, letras papel carbono, papel stencil, paStal
Classe: 36
Artigos:. Para distinguir artigos de de câmbio, notas promissórias pa ;is para correspondência, pastas com fé-,
vestuários e roupas feitas: Agasalhos, de carta papéis de ofício, papel al- chos, pasta de mesa, porta-blocos, separadores de ,arquivos, tintas para
anáguas, blusas, botas, botinas bit:- ma ,so, papel de embrulho, papel
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•

Equipamentos auxiliar
ampressa.o.
para proce.ssamenio de dados.
Classe: 3e
•
Artigos: Para ciStinguir impressos em
geral e artefatos de papel . papelão•
Bandejas, de papelão, blocos de papel, cartões camercia.is e de visita,
cadernos, copas. de papel, duplicatf
envelopes, fichas, emba l agens de papel e papelão guardanapos de papei.
etiquetas de papel e. papelão, letras
de câmbio, notas promissórias, papéis
de carta, papéis de ofício, papel ai!Ileso), papel de embrulho, papel a i giénico, pastas de papelão e prati
nhos de papelão, formulários, carteias, fitas de papel e papelão, papel
cartão, cartolina.

das, tomadas, fias, soquetes etc.;
aparelnos fotográficos, cinematográf•
cos, maquinas falantes, etc.) , „fiscos
gravados, e filmes revelados,. (classe
3), joalheria e artigos de metas . rei:ilesos, e suas imitações, ti • ados como
adornos e não incluidas em outras
.icikeses, pedras precioas • e suas
tações- (classe 13) .
1\1° 872.802

62.
ocit
•

,se

N° 872.798

Vi nícola

P°—

pó, aparelho de ar refrigerado, aatie-cederes. abat-jours, alto-falantes, an.•
tenas, baterias, batedeiras, businas.
barômetros, chuveiros elétricos, bobinas, condensadores, chaves elétricas,
chaves automáticas, Comutadores,
chicotes para automóveis, cabos e
condutores elétricos, chaves de tomadas, colimadores, diais, dínamos,
enceradeiras. expremedores elétricos,
fogões, fusíveis, máquinas fotográficas, geladeiras, interruptores, isoladores, aparelhos de intercomunicação,
liquidificadores, limpadores de parabrisas, luzes trazeiras, P ara veic--10s,
lanternas, mostradores, microfones
manômetros, panelas elétricas. parelhos de refrigeração, rádios, r I
tores, sorveteiras, aparelhos de televisão, válvulas, voltímetros e veias,
medidores de pressão, ventiladores,
velocímetros, taxímetros, da classe
N9872.806

1 Requerente: Companhia Siderúrgica

Dani Ltda.

Requerente: Vinícola Dani Ltda.
Local: Rio Grande d.o Sul
Nome de Ernprêsa

de Mogi das Cruzes — COSIM
Local: São Paulo
N9 872..803

° CAMPO BRASIL"
Indds'Cria Brasileira

FLUORAD

N9 872.799

Indústria Brasileira

Requerente: Minnesota Mining a
Manufacturina Company
Local: Estados
b Unidos
•
Classe: 1
Artigos: Composições Químicas útil
como agentes tenso-ativos ou surfactantes.
N. 872.804

Requerente: Vinícola Dani Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 42
Artigos: Aguardente, aperitivos, biter
Conhaque, fernet, gemados genebra,
gin, kümel, licores, quinados, rum,
Caco de uva com álcool uísque vermute, vinhos e vodka.
N9 872.800

Requerente: Panificadora "Ca ido
Brasil" Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir: Pães, bolos,
• doces, pizzas, da classe 41.
N9 872.807

TE LETRON

pumantes, cervejas,., vermouth, quinado, fernet, cogna é, rhum, whisky,
bitter, aperitivos, aguardentes; amargos, aguardentes compostas, licôres,
gin, absinto, kummel, anizette, genebra, aniz, kirech, rnarasquino e vodca
N 9 872.810

Requerente: Uniao Brasileira de Alimentos S.A.
Local: Gaanabara
Classe: 41
Artigos: Produtos I alimentícios'
geral.
N° 872.811

míltiPiTal
Requerente: União Brasileira de Alimentos S.A.
Local: Guanabara
Classe} 41
Agtigos Produtos alimenticios em

1••nn•nn•

Requerente: Hovanas Zaven Emin
Local: São . Paulo
Artigos: .Para distinguir e assinalar:
Prestação de serviços relacionados
com a fabricação, manutenção, istribuição, transportes e manipulação
de artigos e produtos da indústria
- eletrônica de telecomunicaçe e '11plificadores industriais. Assistên aia
técnica. Importação e exportaçqo, da
classe 50.

Clagsesrea!; 50
Atividades: Comércio e indústria de
pescados, de matadouros-frigoríficos,
de armazéns-frigorificos e serviços de
transporte, distribuição e abastecimento de pescados, de carnes frutas, laticínios e produtos alimentícios em eeral.
N9 8724813

N9 872.508

ReqUIrelite: Emprêsa Brasileira de Requerente: Veeder Industries Inc.,
A. Connecticut Corporation
Relógios Hora S .
Local: U.S. A.
Local: São Paulo
Classe: 11
Classe: 8 e 13
Artigos:
Parafusos,
Ferrôlhos, Bujões
téneto de Negócio: Instrumentos de para Canos
ou
Tubos, Cavilhas, Pinos.
precisão, insrtumentos científicos,
aparelhos de uso comum, instrumenN9 872.805
tos e aparelhos didáticas, moldes e
tôda espécie, acessórios de apsoelhas
elétricos (inclusive válvulas 'lâmpadas. tomadas, fios, soquetes etc.) aparelhos fotográficos,' cinematográficos,
smáquinas falantes, etc.) , discos
vados, e filmes revelados, (Classe 8)
•joalheria e artigos de metais preciosos, e suas imitações, usados corno
adornos e não incluídos em outras
classes, pedras preciosas e suas imitações (classe 13) .
N9 872.801

Requerente: Netinho R.eorei-sen a tias
Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: — para ' distinguir e assinalar: Representações, consignações sor R equei.alte . Cooperativa dos Suinocultores de Encantado Ltda.
contra, própria e de terceiros, comis
' Local: Rio Grande do Sul
sana, da classe 50.
Nome Conhercial
1\19 S72.809
N° 8'72.814

49,

'71tuatc"
indústria Brásileira

Requerente: IVIichel Butnariu
Local: São iPaulo
Classe: 32
Requerente: Esporte Clube Interna- Artigos: Almanaques,. álbuns impresRequerente: Ki-Tem'Auto Eli'
sos, armários calendários. catálogos,
cional
Ltda.
designação de filmes; designaiião de
Local: Rio Grande do Sul aeal: São Paulo
p as teatrais, folhinhas impressas.
Classe • 42
Artigos: Para ziastinguir e assinalar: Arti ocs: Vinhos tintos, brancos e ro- histórias impressas, • jornais. ;ivros,
músicas impressas, peças einematoAcendedores elétricos aparelhos dv sado s , vnilos compo s tos vini-ms
aTáficas, peças teatrais, poesias imnressa- Q , programas de rádio. programas de tel evi são nabIlicacões impreR.ronnor..s
PREÇO. DO NÚMERO PE20.3ri 4:: NUr$ 0,16 ' 2e
MUTUA BRANICIRJ

Ecquerente: Empresa Brasileira de
Relógios Hora S.A.
Local: São Paulo
Classe: 8 e 13
.Gènero-de Negócio: . itistrumentos
científicos,
instrumentos
precisão,
aparelhos de uso comum, instrumentos e aparelhos didáticos, moldes de
tõda espécie, acessórios de aparenos
elétricos (inclusive válvulas; lâmpa-
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